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 ٔصف انبشَايذ األكادًٚٙ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو 

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .2

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .3

 إٌّٟٙ 
 تارٌخ

 بكلورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .5

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .6

 تطبٌقات ومشاهدة ٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ ا .7

 72/7/7029 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 .تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة

 
 .تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 
 .أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئهاتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 

 .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى

 
 .إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصة

 
 .تدرٌس التارٌختنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً ل

 

البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل و التدرٌس إكساب الطالبات مهارة
 .االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 



 
 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .11

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ - أ

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قّٟؼبهف اٌؼ١ٍّخ اٌَّبػ ثزواوُ اٌ -1أ
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

       .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ
 
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - - 1ة 
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة طوٌر ت– 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -
  االؽلاس اٌزبه٠ق١خطو٠مخ ػوع  -
 طو٠مخ اٌّؾبضوح  -
 ٟطو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنار -

 طو٠مخ اػلاك اٚهاق ٚثؾٛس ربه٠ق١خ
 

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -
 اٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ  -
 إٌشبطبد اٌالطف١خ -
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . القدرة -3ط

  اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط         

 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -
 االؽلاس اٌزبه٠ق١خطو٠مخ ػوع  -
 اٌّؾبضوح -



 

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ

 

 

 

 
 

 

 )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(. اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ-ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق -1ك
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د
 

 

 ُ ٚاٌزؼٍُ طوائك اٌزؼ١ٍ         

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -2

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -7

 اٍزقلاَ االٔزؤذ -3

 

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -2

 التقارٌر والدراسات -7

 النشاط الٌومً -3
 



 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

اٌؾضبهح اٌؼوث١خ   اٌضبٌضخ 

 االٍال١ِخ
 ... ٍبػزبْ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .12

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل -
 مل المنظم بمواعٌد .رة على العادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -

 
 
 
 
 
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .13

 
 قبول مركزي

 
 
 



 
 
 
 

 ٓ اٌجؤبِظأُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػ .14

 د. خضر عبد الرضا الخفاجي، الحضارة االسالمية
 عبد الجبار ناجي واخرون،الحضارة االسالمية

 مليحة حمد اهلل ، نظم اسالمية

 



 

 

 يخطظ يٓاساث انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛى

 هٕبت يٍ انبشَايذيخشراث انتؼهى انًط 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ضبهح االٍال١ِخاٌؾ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 ربه٠ـ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اٍجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .4

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .5

  ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 اٌؾضبهح االٍال١ِخرؼو٠ف اٌطبٌت ثأ١ّ٘خ 
 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزنٚق ٚإٌطك ا١ٌٍَُ

 طبٌت ػٍٝ اٌزنٚق ٚإٌطك ا١ٌٍَُر١ّٕخ للهح اٌ
 هطل للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌىزبثخ ا١ٌٍَّخ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح اٌؼ١ٍّخ الػلاك اٌجؾٛس
 إوَبة اٌطبٌت اٌملهح فٟ اٌزؾ١ًٍ 

 ٌٍزبه٠ـ االٍالِٟاٌزبو١ل ػٍٝ أ١ّ٘خ ر١ّٕخ هٚػ االٔزّبء 
 ِٛاوجخ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ٚكِغٗ ثبٌّبضٟ 

 

المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚ .11

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس .        -1أ
 ِّبهٍخ اٌزله٠َٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ. -2أ

 رؾمجك ا٘لاق إٌّٙخ لٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ . -3أ

 اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ .   فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح -4أ
 هثظ اٌّفب١ُ٘ اٌٍغ٠ٛخ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚإاٌفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد . -5أ
 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ . -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزله٠ٌ . - 1ة 

 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ اكاهح اٌظف اٌلهاٍٟ . - 2ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ اػلاك أع١بي رل٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ .   - 3ة 

  -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 طو٠مخ اٌّؾبضوح .
 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ . 

 اػلاك اٌزمبه٠و .

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 أالفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط . -1ط         

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثٕؾٛ ع١ل .  -2ط

 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ . -3ط

 .اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 د. خضر عبد الرضا الخفاجي، الحضارة االسالمية ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 عبد الجبار ناجي واخرون،الحضارة االسالمية

 مليحة حمد اهلل ، نظم اسالمية
 د. خضر عبد الرضا الخفاجي، الحضارة االسالمية  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 بار ناجي واخرون،الحضارة االسالميةعبد الج
 مليحة حمد اهلل ، نظم اسالمية

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن رشيد / جملة االستاذ 
 بية  جملة االقالم / جملة األديب / جملة االستاذ الثقافة العر 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 موقع كتابات 

 موقع يوكيديا 

 موقع الضاد
 

 

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 اٌزطج١ك ) ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رله٠ٌ ِغّٛػخ ٚإوَبثُٙ ِٙبهاد ( .  -1ك

 إوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ . -2ك

 ِٙبهح اٌزأص١و ثب٢فو٠ٓ .   -3ك

  .ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌؾضبهح أ١ّ٘خ  شٙبكح ثىبٌٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 االٍال١ِخ
 االفزجبهاد  اٌمبء

 اٌزمبه٠و  اٌّؾبضواد     

 اٌلهاٍبد  اٌشوػ     
    ٚ  
  اٌزٛض١ؼ    
      
      



 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ.  -1
 اٍزؾلاس ِفوكاد عل٠لح فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاألكة.  -2
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 كلية التربية للبنات اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 التاريخ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .11

 كهاٍبد فٟ اٌزبه٠ـ االِٛٞ اٍُ / هِي اٌّموه .11

 اٍجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .12

 فظٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .13

 32 ١خ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ .14

 11/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .15

 أ٘لاف اٌّموه .16

اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٌىً ِبكح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ إٌزبعبد اٌزبه٠ق١خ  -

ٌىً ؽلس ١ٍبٍٟ ٚأؼىبٍخ ػٍٝ اٌزطٛهاد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػلح الزظبك٠ب ا١ٍٚب١ٍب اٚ 

 ػ١ب اٚ صمبف١ب اعزّب
فٍك ع١ً لبكه ػٍٝ رٍَُ ىِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ثبٌَٕجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍل ٚفك اٌٍ ػ١ٍّخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبك١ّ٠خ ١ٍٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ هٚػ ١ٍٚبٍخ ٚاٍزوار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

ا١ٌَو ٚفك اٌقطظ اٌزوث٠ٛخ اٌّؼلح اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ َِؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ فبٌظخ ػٓ طو٠ك  -

 ِٓ لجً اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌجٍل

 تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاىيم التاريخية بصفة خاصة -

 

 تعريف الطالبات باالتجاىات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية. -

 

 هنية في التدريس التاريخ بصفة عامة إكساب الطالبات المهارات الم -

 

 تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ  -

 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في إعداد المادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل والتوثيق.  -
 

يوفر وصف ادلقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛لقصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.االستفادة ا



 زؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌ .14

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ    -1         

 ِّبهٍخ اٌزله٠َٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ. -4

 هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد. -5        

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزله١َ٠خ.  -6

 طخ ثبٌّموه. األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقب  -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 1ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 رة طريقة احملاض -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طوائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -2

 التقارير والدراسات -7

 
 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 مبواعيدادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم  -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        



 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -2

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -7

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -3

 

 
 

 طوائك اٌزم١١ُ 

 

 / االفزجبهاد إٌظو٠خ 1

 / اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد2

 

 

 اد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌّٙبه -ك 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم ادلعلومات التارخيية  (-1د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء ادلعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 قل ادلعلوماتمهارة ن-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ـ  دكتور جاسم صكبان، دراسات في التاريخ العربي  ) من خالفة ابي 0 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 م   251 -237ىـ/  037-00بكر حتى سقوط الدولة االموية ( 

  الدولة
 الدكتور بيداء ابراىيم احمد  -
 لمعاضيدي الدكتور عبد القادر سلمان ا -

 الدولة االسالمية في العصر االموي  -

 ث١ٕخ اٌّموه .15

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبه اٌزٟ رقض وً 

 ِفوكح ٚاهكح

اٌمبء  َشأة انذٔنت االيٕٚت  

اٌّؾبضواد 

ٚاٌشوػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االفزجبهاد 

ٚاٌزمبه٠و 

 ٍبدٚاٌلها

   انًؼاسضت نهسهطت االيٕٚت     

اتساع انذٔنت انؼشبٛت االساليٛت    

 فٙ انؼصش االيٕ٘ 
  

 انُظاو االداس٘ ٔانًانٙ    

 
  

   ػٕايم آَٛاس انذٔنت االيٕٚت     

انزبٓت انششقٛت / فتش / يأساء    

انُٓش / فتش انسُذ ٔانُٓذ ربٓت 

 انًغشب ٔاالَذنس 

  

نٛت / صصاس انزبٓت انشًا   

 انقسطُطُٛٛت انخاَٙ 

اداسة انذٔنت انؼشبٛت فٙ انؼصش 

  االيٕ٘

  

 انٕالٚت / انقضاء 

 انزٛش / انششطت 

 االسطٕل 

ػالقت انذٔنت انؼشبٛت بانذٔل 

 انًزأسة انؼالقت يغ انشٔو 

 انؼالقت يغ انصٍٛ 

انذػٕة انؼباسٛت ٔسقٕط انذٔنت 

 االيٕٚت 



اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 د جامعة بغدا –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

www.startimes.com 
www.diwanalarb.com 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .17

 . اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ
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 ٔصف انبشَايذ األكادًٚٙ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .15

  كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .16

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .17

 إٌّٟٙ 
 تارٌخ

 ماجستٌر اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .18

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .19

 /أفوٜ ٍٕٛٞ /ِموهاد 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .21

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .21

 األفوٜ 
 تطبٌقات ومشاهدة

 6/3/7029 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .22

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .23

 .تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة

 
 .خٌة بصفة خاصةتزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌ

 
 .تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها

 .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى

 
 .إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصة

 
 .وح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌختنمٌة الر

 

البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل و التدرٌس إكساب الطالبات مهارة



 .االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 

 
 ٚاٌزم١١ُ ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  .24

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ة

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خاٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

       .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ
 

 بٌجؤبِظ األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ث –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - 1ة          
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 ضرة طريقة احملا -

 طريقة التعلم الذات -

 طريقة اعداد اوراق وحبوث تارخيية -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 ادلشاركات اليومية  -

 النشاطات الالصفية -

 التقارير والدراسات -

 



 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌدادارة الوقت بفاعلٌ -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

  اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط         

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 احملاضرة -

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 خاالفزجبهاد إٌظو٠

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ

 
 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 باالخرٌن مهارة التاثٌر -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -4

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -5

 اٍزقلاَ االٔزؤذ -6

 
 طوائك اٌزم١١ُ          



 ة االختبارات النظرٌ -4

 التقارٌر والدراسات -5

 النشاط الٌومً -6

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .25
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 يخطظ يٓاساث انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛى

 يخشراث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذ 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/انًشصهت 2112

 انخاَٛت
تاسٚخ انبالد  

 انؼشبٛت انضذٚج
    ---    ---    ---    --- اساسٙ
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 بها البلدان العربٌة .التً مرت  تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة

 
 البلدان العربٌةتزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها 

 
التً قامت ضد والثورات الوطنٌة الذي تعرضت له البلدان العربٌة تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن االستعمار االجنبً 

 ستعمار االجنبً و االسر المحلٌة التً حكمت الوطن العربًاال
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
دٌث البالد العربٌة الحإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً تدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 .بصفة خاصة

 
 .الحدٌث والمعاصر تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق. 

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ  .18

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

  ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خاٌزٛػرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ         
   
 ّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه. األ٘لاف اٌ  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب          

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

     
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضيح     -

  لتارخييةاالحداث اطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 اٌّشبهوخ ا١ِٛ١ٌخ

 اػلاك اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 حدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌدادارة الوقت بفاعلٌة وت -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط



 

  

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -4

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -5

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -6

 طوائك اٌزم١١ُ    

 ة االختبارات النظرٌ -3

 تالتقارٌر والدراسا -4

 اٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ -5

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د         
 داء المعرفًاكتساب قابلٌات التوافق واال -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

   



 ث١ٕخ اٌّموه .19

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛضٛع )ربه٠ـ  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
 اٚهثب فٟ ػظو إٌٙضخ (

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رشو٠ٓ االٚي  
 االٍجٛع االٚي

الفىبه اٌزٟ رقض رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ ا ٍبػبد 2
 وً ِفوكح ٚاهكح

االكاهح اٌؼضّب١ٔخ فٟ اٌجالك اٌؼوث١خ فالي 
اٌموْ اٌَبكً ػشو, ا١ٌَطوح اٌؼضّب١ٔخ 

ػٍٝ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ فٟ اٌموْ اٌَبكً 

 ػشو

 اٌمبء اٌّؾبضواد
 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 
 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

ؽزالي اٌؼضّبٟٔ ٌّظو ٚاٌغي٠وح اال ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ :  ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ
اٌؼوث١خ ٚا١ٌّٓ ٚاٌؼواق ٚاٌق١ٍظ 

 اٌؼوثٟ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

اٌظواع اٌؼضّبٟٔ اٌجورغبٌٟ فٟ اٌق١ٍظ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش
 اٌؼوثٟ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

اٌؾىُ ٚاالكاهح اٌؼضّب١ٔخ فٟ ٔظُ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 اٌٛال٠بد اٌؼوث١خ 
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 رشو٠ٓ اٌضبٟٔ
 االٍجٛع االٚي 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٌّغوة اٌؼوثٟ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2

رٕبفٌ اٌمٜٛ االل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ ػٍٝ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

ٌؼوث١خ ِٓ اٌموْ اٌَبثغ ػشو اٌجالك ا

ٚؽزٝ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو , االٍزؼّبه 
 اٌجورغبٌٟ فٟ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

ٌمٜٛ االٚهث١خ فٟ اٌق١ٍظ ٚاٌغي٠وح ا ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

اٌؼوث١خ , اٌٛعٛك إٌٌٙٛلٞ فٟ اٌق١ٍظ 
 اٌؼوثٟ

 زؾظ١ًاالفزجبه ٚاٌ اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح إٌفٛم االٔى١ٍيٞ فٟ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 وبْٔٛ االٚي

 االٍجٛع االٚي
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح شووخ إٌٙل اٌشول١خ اٌفو١َٔخ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2

االٍزوار١غ١خ اٌجو٠طب١ٔخ ٚاٌفو١َٔخ فٟ  ػٍٝ :٠زؼوف اٌطبٌت  ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ
 اٌق١ٍظ ٚإٌّطمخ اٌؼوث١خ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٌؾٍّخ اٌفو١َٔخ ػٍٝ ِظو ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

اد اٌفىو رٕبِٟ اٌٛػٟ اٌؼوثٟ ِٚؤصو ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

االٍالِٟ فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌغوث١خ 

, اٌّّب١ٌه ٚاالٍو اٌّؾ١ٍخ اٌؾبوّخ , 
 اٌّّب١ٌه فٟ ثغلاك

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

 االٍجٛع االٚي
اٌغ١ٍ١ٍْٛ فٟ اٌٛطً , اٌّّب١ٌه فٟ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2

 ِظو
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٌؼظج١بد فٟ ثالك اٌشبَ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ٌضبٟٔاالٍجٛع ا

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح االٍوح اٌمو١ٍِٕخ   ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً ضوحاٌّؾب االٍوح اٌّواك٠خ ٚاٌؾ١ٕ١َخ  فٟ رٌٛٔ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ِؾّل ػٍٟ ٚاٌٟ ِظو  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ش١بط االٍجٛع اٌضبٌش

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ١ٍبٍخ ِؾّل ػٍٟ ثبشب اٌقبهع١خ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٚضبع ِظو ثؼل ٚفبح ِؾّل ػٍٟ ثبشب ػٍٝ : ٠زؼوف اٌطبٌت ٍبػبد 2 اماه األٍجٛع االٚي

اٌفو١َْٔٛ فٟ اٌّغوة اٌؼوثٟ,  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ 
 االؽزالي اٌفؤَٟ ٌٍغيائو

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

ٌ  , اٌزغٍغً االؽزالي اٌفؤَٟ ٌزٛٔ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش 

اٌجو٠طبٟٔ فٟ اٌؼواق ٚاٌق١ٍظ اٌؼوثٟ , 
 االؽزالي اال٠طبٌٟ ١ٌٍج١ب

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

االرغب٘بد االطالؽ١خ ٚؽووخ اٌزغ١١و  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

فٟ اٌجالك اٌؼوث١خ فالي اٌموْ اٌزبٍغ 

 ػشو 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٌّغوة اٌؼوثٟ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ٍجٛع االٚي١َٔبْ األ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٌّشوق اٌؼوثٟ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ِظو ٚاٌَٛكاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٌق١ٍظ ٚاٌغي٠وح اٌؼوث١خ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 اٌواثغ االٍجٛع

صٛهح االرؾبك١٠ٓ َِٚبه اٌزغل٠ل فٟ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ا٠به األٍجٛع االٚي

 1914 -1918اٌجالك اٌؼوث١خ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 

 

 
 



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .21

 /د. بثينة عباس الجنابي العرب الحديثتاريخ   وهح اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّم1

محمد عبد اهلل عودة وابراىيم ياسين الخطيب ، تاريخ العرب  -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 الحديث 

 رأفت الشيخ ، تاريخ العرب الحديث -2

 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ٌزمبه٠و ,....  () اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , ا
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ، مكتبة التاريخ الحديث، موسوعة 

 بيديا، الموسوعة البريطانية الويك

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .21

 

اٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌٍٛبئً اال٠ضبػ ٚاٍزقلاَ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ػٍٝ شجىخ االٔزؤذ ثّب ٠قلَ ٠ٚؾلس اٌّؼٍِٛبد 

 اٌّزٛفوح

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للبنات اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

 ربه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .26

 H ASA 431تاسٚخ انذٔنت انؼباسٛت/  موهاٍُ / هِي اٌّ .27

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .28

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .29

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 96 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .31

 5/2116/ ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .31

 أ٘لاف اٌّموه .32
 

 .بها الدولة العباسٌةتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
 الدولة العباسٌة.ات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها تزوٌد الطالب

 

 
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
بصفة الدولة الباسٌة المتاخرة بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ  االسالمًإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ 

 .خاصة

 
 .االسالمً تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

 

 ٌق. إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوث

ص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائ
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .22

   األ٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

  ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ٍّٟ . ثشىً ػ طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

 .اٌزله١َ٠خٛظبئفٗ ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌ  -6أ        

  األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.  -ة 

 متكني الطلبة على التدريس.– 1ب         
 ادارة الصف الدراسي.على  الطلبةقدرة تطوير – 2ب         

 من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية.متكني الطلبة – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 التوضيح الشرح و     -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

  طوائك اٌزم١١ُ     

 

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط          

 اعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌدادارة الوقت بف -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -2

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -8

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -9

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

  

 ة ات النظرٌاالختبار -6

 تالتقارٌر والدراسا -2

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ( عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم ادلعلومات التارخيية هي و  ) التطبيق-1د
 اكتساب قابليات التوافق واالداء ادلعريف -2د
 مهارة التاثري باالخرين -3د

 نقل ادلعلوماتمهارة -4د   

 ث١ٕخ اٌّموه .23

يخشراث انتؼهى  انساػاث األسبٕع

 انًطهٕبت
اسى انٕصذة / أٔ 

  انًٕضٕع
 طشٚقت انتقٛٛى طشٚقت انتؼهٛى

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

 اضراتحالقاء الم تارٌخ الدولة العباسٌة  
 التوضٌحلشرح وا

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة ال بوٌه ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة الب ارسالن وملكشاه ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

تفكك الدولة العربٌة  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 االسالمٌة

 والتحصٌل االختبار انًضاضشة

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة ظهور صالح الدٌن االٌوبً ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة اصل المغول وموطنهم ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة دخول المغول الى بغداد ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 27-31 
2 

 تعرف الطالب على :ٌ
انهٌار الدولة العربٌة 

 العباسٌة
 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة اثر هزٌمة المغول ٌتعرف الطالب على : 2 31-32



  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 هـ.656-132العباسية  حممد سهيل طقوش، تاريخ الدولة - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 ابن اجلوزي، ادلنتظم. -

 ابن االثري، الكامل يف التاريخ. -

 ابن كثري، البداية والنهاية. -

 الذهيب، تاريخ االسالم.

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 بيت احلكمة-جملة دراسات تارخيية

 جامعة بغداد-كلية الرتبية /ابن رشد -جملة االستاذ
 جامعة بغداد-كلية الرتبية للبنات  -جملة كلية الرتبية

   ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذة 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .25

.اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 شسًَٕرد ٔصف انًق

 

 ٔصف انًقشس

 

 
 ناتكلية التربية للب اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33

 التاريخ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .34

 ِٛٞكهاٍبد فٟ اٌزبه٠ـ اال اٍُ / هِي اٌّموه .35

 اٍجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .36

 فظٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .37

 32 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .38

 11/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .39

 أ٘لاف اٌّموه .41

٠ق١خ ٌىً ِبكح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ إٌزبعبد اٌزبه٠ق١خ اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط ٌالؽلاس اٌزبه -

ٌىً ؽلس ١ٍبٍٟ ٚأؼىبٍخ ػٍٝ اٌزطٛهاد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػلح الزظبك٠ب ا١ٍٚب١ٍب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
فٍك ع١ً لبكه ػٍٝ رٍَُ ىِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ثبٌَٕجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍل ٚفك اٌٍ ػ١ٍّخ  -

 ِٕٙغ١خ ٚاوبك١ّ٠خ ١ٍٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ هٚػ ١ٍٚبٍخ ٚاٍزوار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِٚ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ َِؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ فبٌظخ ػٓ طو٠ك ا١ٌَو ٚفك اٌقطظ اٌزوث٠ٛخ اٌّؼلح  -

يوفر وصف ادلقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 ِٓ لجً اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌجٍل

 فاىيم التاريخية بصفة خاصةتزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والم -
 

 تعريف الطالبات باالتجاىات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية. -
 

 إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة  -
 

  تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ -

 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في إعداد المادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل والتوثيق.  -
 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .26

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي اٌمواءح ٚ   -1         

 ِّبهٍخ اٌزله٠َٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ . -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ. -4

 ثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد.ه -5        

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزله١َ٠خ.  -6

 
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 1ب         
 .تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي– 2ب         

 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -
 طريقة عرض االحداث التارخيية  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ 

 



 

 االختبارات النظرية  -8

 ساتالتقارير والدرا -9

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        
 اٌزؼٍُطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚ    

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -20

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -22

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -27

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ 

 

 / االفزجبهاد إٌظو٠خ 1

 / اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد2

 

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 هي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم ادلعلومات التارخيية  (التطبيق ) و -1د 
 اكتساب قابليات التوافق واالداء ادلعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل ادلعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 / ابن االثير ، الكامل في التاريخ ،المجلد الثاني0 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 / محمود شاكر ، العهد االموي 7
 الموية من الميالد الى السقوط/ محمد قباني ، الدولة ا3

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ة ـ اٌّواعغ

.... 
www.startimes.com 

www.diwanalarb.com 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .29

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ .

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .27

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 و٠مخ اٌزم١١ُط طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبه اٌزٟ رقض وً 

 ِفوكح ٚاهكح

/ اٌقواط فٟ اٌؼظو 1

 االِٛٞ 
اٌمبء 

اٌّؾبضواد 

ٚاٌشوػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االفزجبهاد 

ٚاٌزمبه٠و 

 ٚاٌلهاٍبد

   / ا١ٌٚبد اٌزٕظ2ُ١   

/ ِفب١ُ٘ ػبِٗ ػٓ 3   

اطٛي وٍّخ فواط 

 ٚاٍزؼّبالرٙب

  

١ٓ / اعواءاد اال4٠ِٛ   

 اٌضو٠ج١خ
  

/ االعواءاد فٟ 5   

 اٌَٛاك
  

      
      

http://www.startimes.com/
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http://www.diwanalarb.com/
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 لتعميم العالي والبـحث العمميوزارة ا
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 بغدادالجامعة  :    
 كلية التربية للبناتالكلية/ المعهد:      
 التاريخالقسم العلمي    :    
 7104-7-71تاريخ ملء الملف :     

 
 :                                                           التوقيع   :      التوقيع    
أ.م.د.عفاف بديع اسم المعاون العلمي :                                                 أ.د.خضر عبد الرضااسم رئيس القسم :    

                  جميل
 التاريخ  :                                                                                              التاريخ   :                       
 
 
 
 

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 أ.م.د.احمد ىاشم اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
           التاريخ                 



 التوقيع    
 

 مصادقة السيد العميد         
 
 

 

 ٔصف انبشَايذ األكادًٚٙ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 احة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المت

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .29

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .31

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .31

 إٌّٟٙ 
 تارٌخ

 بكلورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .32

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .33

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ل  ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّ .34

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .35

 األفوٜ 
 تطبٌقات ومشاهدة

 70/22/7028 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .36

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .37

 .تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة

 
 .تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 
 .خلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئهاتزوٌد الطالبات ب

 .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى

 



 .إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصة

 
 .إلعداد المهنً لتدرٌس التارٌختنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو ا

 

البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل و التدرٌس إكساب الطالبات مهارة
 .االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .38

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - د

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 خ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.اٌطٍجفُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

       .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 طلبة على التدرٌس.تمكٌن ال - 1ة          
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 داد اوراق وحبوث تارخييةطريقة اع -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 ادلشاركات اليومية  -

 النشاطات الالصفية -



 التقارير والدراسات -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 العمل المنظم بمواعٌد ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

  اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط         

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 احملاضرة -

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ

 
 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.اٌّٙبهاد -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -2

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -8

 اٍزقلاَ االٔزؤذ -9

 
 طوائك اٌزم١١ُ          



 ة االختبارات النظري -2

 التقارير والدراسات -8

 النشاط اليومي -9

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .39

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ... ٍبػزبْ فٍَفخ اٌزبه٠ـ  اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ

     

     

     

     
     
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .41

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل -
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -

 
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .41

 قبول مركزي
 

 اٌجؤبِظ أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ .42



 د.ىاشم يحيى المالح، المفصل في فلسفة التاريخ
 د.صائب عبد الحميد، فلسفة التاريخ

 د.جميل موسى النجار، دراسات في فلسفة التاريخ النقدية
 

 



 

 

 يخطظ يٓاساث انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛى

 راث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذيخش 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 انشخصٙ( ٔانتطٕس

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/انًشصهت 2112

 انخانخت
    ---    ---    ---    --- اساسٙ فهسفت انتاسٚخ 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 ربه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .42

 ربه٠ـ اٚهثب اٌموْ اٌزبٍغ ػشو اٍُ / هِي اٌّموه .43

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .44

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .45

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 115 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .46

 21/11/2118 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .47

 أ٘لاف اٌّموه .48
 

 بمفهوم التارٌخ وتطور التدوٌن التارٌخً تعرٌف الطالبات 

 
 نظرٌات تفسٌر التارٌخاهم والتارٌخٌة بصفة خاصة الفلسفٌة تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم 

 
 بالقدرات على فهم الماضً من االحداث واستخالص النتائج والعبرتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 

 التارٌخ فلسفة ٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس تعر

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً تدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة 

 
 .الحدٌث والمعاصر تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

 

 والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق.  إكساب الطالبات مهارة البحث

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛مج.البرنا



 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .31

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

  ظ اٌزبه٠قِٟٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .واد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجوادهثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقج -5أ         

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ         
   
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب          

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.لطلبة تمكٌن ا– 3ب 

     
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضيح     -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 اٌّشبهوخ ا١ِٛ١ٌخ

 اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اػلاك

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط

  

 



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

 لمفصل في فلسفة التاريخد. ىاشم يحيى المالح، ا ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  طوائك    

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -23

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -24

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -25

 طوائك اٌزم١١ُ    

 ة االختبارات النظري -20

 تالتقارير والدراسا -22

 اٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ -27

 ظٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشق -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د         
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

   

 ث١ٕخ اٌّموه .31

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ اٍُ اٌٛؽلح / 

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء  فٍَفخ اٌزبه٠ـ شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػبد 3 ٠ِٛبْ

 اٌّبضواد

اٌشوػ ٚ 

 اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

اٌزمبه٠و ٚ 

 اٌلهاٍبد

      
      
      
      
      
      



 صائب عبد الحمٌد ، فلسفة التارٌخ ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 مجيل موسى النجار، دراسات يف فلسفة التاريخ النقدية

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ، مكتبة التاريخ الحديث، موسوعة 

 الويكبيديا، الموسوعة البريطانية 

 

 ٌلهاٍٟ فطخ رط٠ٛو اٌّموه ا .33

 

اٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌٍٛبئً اال٠ضبػ ٚاٍزقلاَ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ػٍٝ شجىخ االٔزؤذ ثّب ٠قلَ ٠ٚؾلس اٌّؼٍِٛبد 

 اٌّزٛفوح

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌجٕبد عبِؼخ ثغلاك اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49

 
 اٌزبه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .51

 ق انضٛجتاسٚخ انؼشا  اٍُ / هِي اٌّموه .51

 اٍجٛػٟ ه اٌّزبؽخأشىبي اٌؾضٛ .52

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .53

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .54

 )اٌىٍٟ(
 ٍبػخ 64

 1/11/2118 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .55

 أ٘لاف اٌّموه .56

 الحديثبها تاريخ العراق تعريف الطالبات بالمراحل التاريخية التي مر 

ىا العراق عن اىم االحداث التي شهدتزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاىيم التاريخية بصفة خاصة 
 القديم

 ملوك العراق القديموأىم  اىم االحداث التاريخية التي حصلت في تاريخ  العراقتزويد الطالبات بخلفية علمية عن 

 تعريف الطالبات باالتجاىات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية

لب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطا
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 ريس مادة التاريخ  بصفة خاصو هارات المهنية في التدريس التاريخ  بصفة عامة وتدإكساب الطالبات الم

 القديمتنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ 

 
 

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .34

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 -2ؼبهف اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ  أاٌَّبػ ثزواوُ اٌّ   -1أ 

 ِّبهٍخ اٌزله٠َٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ . 

 رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ . -3أ

هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ  -١ٍ5خ اٌزوث٠ٛخ.   أفُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼّ -4أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزله١َ٠خ.  -6ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد.   أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزله٠ٌ.– 1ة   

 ظف اٌلهاٍٟ.رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ ػٍٝ اكاهح اٌ– 2ة   

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اػلاك اع١بي عل٠لح رل٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ– 3ة 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ     -

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزله٠ٌ.– 1ة          -

 رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ ػٍٝ اكاهح اٌظف اٌلهاٍٟ.– 2ة          -

 ي عل٠لح رل٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اػلاك اع١ب– 3ة  -

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط 

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ل -2ط

 ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ .اٌملهح  -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط 



 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -1

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -2

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -3

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -2

 

 
 ٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚا -ك 

 اٌزطج١ك ) ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رله٠ٌ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٚاوَبثُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ  (-1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ -2ك

 ِٙبهح اٌزبص١وثبالفو٠ٓ -3ك

 ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد-4ك 



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .36

 محاضرات من اعداد استاذ المادة لعدم توفر كتاب منهجي  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 1918-1258 ايناس سعدي عبداهلل تاريخ العراق الحديث ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 الد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  () اٌّغ
 مجلة دراسات تاريخية بيت الحكمة ملحق ذاكرة عراقية جريدة المدى

 موسوعة حضارة العراق

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 / موقع اشنونا االليكتروني/ الكوكل سكولر / الريسيج كيت /

 

 اٌّموه ث١ٕخ .35

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛضٛع

رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 32

االفىبه اٌزٟ رقض 

 وً ِفوكح ٚاهكح

اٌمبء  ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش

 بضوادؾاٌّ

اٌشوػ 

 اٌزٛض١ؼٚ

 االفزجبهاد 

اٌزمبه٠و ٚ 

 اٌلهاٍبد

  1-3 

2 

 طالب على :ٌتعرف ال

سيطرة االقوام االجنبية على العراق 
المغول الجاْلئريون دولة الخروف 

 االسود دولة الخروف االبيض

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

االدارة العثمانية في العراق خالل  ٌتعرف الطالب على : 2 4-8 
عهود الحكم العثماني حتى قيام 

 الحرب العالمية االولى

 ر والتحصٌلاالختبا انًضاضشة

االوضاع االجتماعية واالقتصادية في  ٌتعرف الطالب على : 2 9-15
 العراق

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

القوى االستعمارية واىدافها  ٌتعرف الطالب على : 2 16-21
االستراتيجية في العراق خالل القرن 

 التاسع عشر

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

االصالحات والتنظيمات ا  على :ٌتعرف الطالب  2 26- 21
 العثمانيةواثرىا في العراق 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة العراق في ظل حكومة االتحاديين ٌتعرف الطالب على : 2 27-32

 27-31 
 ٌتعرف الطالب على : 

 
 االختبار والتحصٌل انًضاضشة 

 
 ٌتعرف الطالب على : 

 
 االختبار والتحصٌل ةانًضاضش 



 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .37

 

 / ٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟاٍزقلاَ اٌ

 اٌظف االٌىزوٟٚٔ / اٌَجٛهح اٌنو١ٗ َ اٌلارب شٛ

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 



 بغدادامعة    اجل   
 كلية الرتبية للبناتالكلية/ ادلعهد       
 التاريخالقسم العلمي         
 11/3/2119تاريخ ملء ادللف       

 
 التوقيع                                                               التوقيع           
                  أ.م.د.عفاف بديع مجيلاسم ادلعاون العلمي                         أ. د خضر عبد الرضا جاسماسم رئيس القسم       
          التاريخ                                                              التاريخ                                                     
 
 
 
 

 دقـق ادللف من قبل     
 جلودة واألداء اجلامعيشعبة ضمان ا    
 أ.م.د.امحد هاشم اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي     
 التاريخ                           
 التوقيع    

 
 مصادقة السيد العميد         

 
 

 

 ٚطف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ        

 

الربنامج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً  يوفر وصف الربنامج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربنامج

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .43



 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .44

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .45

 ٕٟ اٌّٙ
 تارٌخ

 بكلورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .46

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .47

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .48

 تطبٌقات ومشاهدة اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .49

 72/7/7029 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .51

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .51

 .لتً مرت بها الطرٌقةتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة ا

 
 .تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 
 .تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها

 .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى

 
 .المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصةإكساب الطالبات 

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

 

إكساب الطالبات مهارة التدرٌس والبحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل 
 .تماعً والقٌادة االدارٌةاالج

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .52

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ - س

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  -1أ
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثِٗغ  ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

       .اٌزله١َ٠خأكائٗ ٌٛظبئفٗ  ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ  -6أ
 



 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - - 1ة 
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -
  االؽلاس اٌزبه٠ق١خطو٠مخ ػوع  -
 طو٠مخ اٌّؾبضوح  -
 ٟطو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنار -

 طو٠مخ اػلاك اٚهاق ٚثؾٛس ربه٠ق١خ
 

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -
 اٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ  -
 إٌشبطبد اٌالطف١خ -
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ -4ط         

 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -
 س اٌزبه٠ق١خاالؽلاطو٠مخ ػوع  -
 اٌّؾبضوح -

 

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ

 

 

 



 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ( ٌة عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخ) وهً  التطبٌق -1ك
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د
 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -20

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -22

 اٍزقلاَ االٔزؤذ -27

 

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -20

 اساتالتقارٌر والدر -22

 النشاط الٌومً -27
 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .53

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ... ٍبػزبْ اٌزبه٠ـ االٔلٌَٟ  اٌضب١ٔخ 

     

     

     



     
     
 
 
 
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .54

 لجماعً : العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط .العمل ا -
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد . -
 القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -

 
 
 
 
 
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .55

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .56



 د.حسن علي حسن ، احلضارة االسالمية يف ادلغرب واالندلس عصر ادلرابطني وادلوحدين
 ليفي بروفنسال، االسالم يف ادلغرب واالندلس

 لعامري،دراسات حضارية يف التاريخ االندلسيحممد بشري ا

 



 

 

 ِقطظ ِٙبهاد إٌّٙظ

 ٠وعٝ ٚضغ اشبهح فٟ اٌّوثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّقوعبد اٌزؼٍُ اٌفوك٠خ ِٓ اٌجؤبِظ اٌقبضؼخ ٌٍزم١١ُ

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجؤبِظ 

 أٍبٍٟ اٍُ اٌّموه هِي اٌّموه إٌَخ / اٌَّزٜٛ

 أَ افز١بهٞ
األ٘لاف اٌّٙبهار١خ  وف١خ األ٘لاف اٌّؼ

 اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ 
األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ 

إٌّمٌٛخ) اٌّٙبهاد األفوٜ 

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(

 4ك 3ك 2ك 1ك 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد االٍجٛع 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ 

اٌٛؽلح/اٚ 

 اٌّٛضٛع

طو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 طو٠مخ اٌزم١١ُ

رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 اٍجٛػبْ

فىبه اٌزٟ رقض اال

 وً ِفوكح

ربه٠ـ 

اٌؾضبهح 

االٔل١ٌَخ 

اٌفظً 

االٚي:ػٙل 

-92اٌفزؼ)

(االٔلٌٌ 95

-لجً اٌفزؼ

فطخ 

ِٚواؽً 

 اٌفزؼ

اٌمبء -

 اٌّؾبضواد

اٌشوػ -

-ٚاٌزٛض١ؼ

اٌظف 

 االٌىزوٟٚٔ

اٌَجٛهح -

 اٌنو١خ

االفزجبهاد 

 ٚاٌزمبه٠و

-95ػٙل اٌٛالح ) 2 صالصخ اٍبث١غ

(اشٙو 138

اٌٛالح,اٌزوو١جخ 

ب١ٔخ اٚ اٌّغزّغ اٌَى

االٔلٌَٟ,اٍزمواه 

ٚرٕظ١ُ 

اٌجالك,أزشبه 

 االٍالَ 

   

ٌفظً اٌضبٌش:ػٙل  2 فَّخ اٍبث١غ

-138االِبهح)

(ل١بَ االِبهح 316

اال٠ِٛخ,اشٙو 

االِواء,ا١ٌَبٍخ 

اٌلاف١ٍخ,ا١ٌَبٍخ 

   



اٌقبهع١خ,فظبئض 

 ػٙل االِبهح

اٌفظً اٌواثغ:ػٙل  2 فَّخ اٍبث١غ

-316اٌلٌٚخ)

لاس  (اثوى اؽ422

ٚلضب٠ب ٘نا اٌؼٙل 

االؽٛاي اٌؼبِخ 

 ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ

   

اٌفظً  2 صالصخ اٍبث١غ

اٌقبٌِ:ػظو 

اٌؾغبثخ ٍٚمٛط 

 االٔلٌٌ

   

اٌفظً  2 اهثؼخ اٍبث١غ

اٌَبكً:ػٙل 

-422اٌطٛائف)

(اٌّظب٘و 484

ا١ٌَب١ٍخ ٚل١بَ كٚي 

اٌطٛائف,اُ٘ 

اٌطٛائف,اٌظواع 

ِغ اٌّّبٌه 

 االٍجب١ٔخ

   

اٌفظً اٌَبثغ:ػٙل  2 اهثؼخ اٍبث١غ

-484اٌّواثط١ٓ)

(كٚهُ٘ 522

ا١ٌَبٍٟ 

ٚاٌؼَىوٞ فٟ 

االٔلٌٌ,ػٙل 

-541اٌّٛؽل٠ٓ)

   



(كٚهُ٘ 622

ا١ٌَبٍٟ 

ٚاٌؼَىوٞ فٟ 

 االٔلٌٌ

اٌفظً  2 اهثؼخ اٍبث١غ

اٌضبِٓ:ٍِّىخ 

-635غؤبطخ)

(ٔشبح اٌٍّّىخ 897

اٌظواع ِغ 

اٌّّبٌه 

إٌظوا١ٔخ,اؽٛاي 

غؤبطخ,ِؾٕخ 

 ا١ٌٍَّّٓ 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57

 التاريخ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .58

 ػظو اٌوٍبٌخ اٍُ / هِي اٌّموه .59

 اٍجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .61

 فظٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .61

 32 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .62

 6/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .63

 هأ٘لاف اٌّمو .64

اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٌىً ِبكح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ إٌزبعبد اٌزبه٠ق١خ  -

ٚأؼىبٍخ ػٍٝ اٌزطٛهاد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػلح الزظبك٠ب اٚ ك٠ٕٟ اٚ فىوٞ  ٌىً ؽلس ١ٍبٍٟ 

 ا١ٍٚب١ٍب اٚ اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ثبٌَٕجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍل ٚفك اٌٍ ػ١ٍّخ فٍك ع١ً لبكه ػٍٝ رٍَُ ىِبَ  -

 اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ ٚإٍزوار١غ١خ١ٍٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ هٚػ ١ٍٚبٍخ  ٚأوبك١ّ٠خِٕٚٙغ١خ 

اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ فبٌظخ ػٓ طو٠ك ا١ٌَو ٚفك اٌقطظ اٌزوث٠ٛخ اٌّؼلح  إٔغبػاٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ َِؤ١ٌٚخ  -

 ٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌجٍلِٓ لجً اٌّؤ

يوفر وصف ادلقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛نها وبني وصف الربنامج.االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بي



 تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاىيم التاريخية بصفة خاصة -
 

 تعريف الطالبات باالتجاىات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية. -
 

 إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة  -
 

 الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ تنمية  -

 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في إعداد المادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل والتوثيق.  -
 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .38

   األ٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ    -1         

 ِّبهٍخ اٌزله٠َٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 اٌزبه٠ق١خ . ٌإلؽلاسرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ  -3

 اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ. إكاهحطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ فُٙ اٌ -4

 ِٓ ٘نٖ اٌقجواد. ٚاإلفبكحاٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ  اإلؽلاسهثظ  -5        

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزله١َ٠خ.  -6

 
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 

 ى التدريس.متكني الطلبة عل– 1ب         
 الصف الدراسي. إدارةتطوير قدرة الطلبة على – 2ب         

 جديدة تدير العملية الرتبوية أجيال إعدادمتكني الطلبة من – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -
 التارخيية  اإلحداثطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 لتارخييةاعداد البحوث ا   -

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -23



 

 التقارير والدراسات -24

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد -2ط

 ن .القدرة على توجيه وحتفيز االخري -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -26

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -22

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -28

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ 

 

 / االفزجبهاد إٌظو٠خ 1

 / اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد2

 

 
 ألفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد ا ٚاٌزأ١ٍ٠ٚخاٌّٙبهاد اٌؼبِخ  -ك 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم ادلعلومات التارخيية  (-1د 
 اكتساب قابليات التوافق واالداء ادلعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل ادلعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .41

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ىاشم المالح ، الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة0 اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(   ـ اٌّواعغ2
 رشيد الجميلي ،عصر الرسالة

  
 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –بية ابن رشد مجلة االستاذ ، كلية التر  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
www.startimes.com 
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  فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .41

 ث١ٕخ اٌّموه .39

ِقوعبد اٌزؼٍُ  داٌَبػب األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبه اٌزٟ رقض وً 

 ِفوكح ٚاهكح

عل١ٌخ اٌّظطٍؼ ٌفزوح 

 ػظو اٌوٍبٌخ 
اٌمبء 

اٌّؾبضواد 

ٚاٌشوػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االفزجبهاد 

ٚاٌزمبه٠و 

 ٚاٌلهاٍبد

ػوع  طولخ ػٙل اثٟ ثىو اٌظل٠ك   

اٌّؾبضوح 

ػٍٝ رم١ٕخ 

 اٌجٛه ث٠ٕٛذ

 

ػوع  ػٙل ػّو ثٓ اٌقطبة   

اٌظٛه 

ٚاٌّقططبد 

 اٌزٛضؾ١خ 

 

  ػوع فل٠ٛٞ  ػٙل ػضّبْ ثٓ ػفبْ    
ػٙل ػٍٟ ثٓ اثٟ    

 طبٌت 
اٍزقلاَ 

 اٌقوائظ 
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http://www.startimes.com/
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 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ .

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 بغدادالجامعة  :    
 جامعة بغداد -كلية التربية للبناتالكلية/ المعهد:      
 التاريخ القسم العلمي:    
 2/3/7104تاريخ ملء الملف :    

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :  اسم المعاون العلمي :    
 التاريخ  :                                                                                                               التاريخ   :      
 
 

 أ.د. قبس ناطق محمد
 استاذ المادة

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 جامعي:اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء ال    
 التاريخ                           
 التوقيع    

اٍزّبهح ٚطف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ 
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 يخشراث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذ 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
تٛت األْذاف انًٓاسا األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت 

ٔانتأْٛهٛت انًُقٕنت) 

انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(
 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112-2112 /

 انشابؼت

تاسٚخ تشكٛا  

 ٔاسٚاٌ
    ---    ---    ---    --- اساسٙ
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ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .71
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 1/11/2118 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .71

 أ٘لاف اٌّموه .72

 بها تاريخ العراق القديمتعريف الطالبات بالمراحل التاريخية التي مر 

ىا العراق ومات والمفاىيم التاريخية بصفة خاصة عن اىم االحداث التي شهدتزويد الطالبات بمجموعة من المعل
 القديم

 ملوك العراق القديموأىم  اىم االحداث التاريخية التي حصلت في تاريخ  العراقتزويد الطالبات بخلفية علمية عن 

 وسطة واالعداديةتعريف الطالبات باالتجاىات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المت

 ريس مادة التاريخ  بصفة خاصو إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ  بصفة عامة وتد

 القديمتنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ 

 
 

التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ . -3ط
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 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -1

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -2



 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .44

 تاريخ العراق القديم الجزء االول )كتاب منهجي( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -3

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 ٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبدا -2

 

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 اٌزطج١ك ) ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رله٠ٌ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٚاوَبثُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ  (-1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ -2ك

 بص١وثبالفو٠ِٓٙبهح اٌز -3ك

 ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد-4ك 

 ث١ٕخ اٌّموه .43

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛضٛع

رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  3 32

االفىبه اٌزٟ رقض 

 وً ِفوكح ٚاهكح

اٌمبء  ربه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ

 بضوادؾاٌّ

اٌشوػ 

 اٌزٛض١ؼٚ

 بهاد االفزج

اٌزمبه٠و ٚ 

 اٌلهاٍبد

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة الخصائص الجغرافيو للعراق ٌتعرف الطالب على : 3 1-3  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة العصر الحجري ٌتعرف الطالب على : 3 4-6 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة الدولو االكديو ٌتعرف الطالب على : 3 7-9 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة االموريون/ رف الطالب على :ٌتع 3 12- 11 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة االشوريون  ٌتعرف الطالب على : 3 15- 13 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة فترة الغزو المقدوني ٌتعرف الطالب على : 3 16-26 

 ٌتعرف الطالب على : 3 27-31 
 

 بار والتحصٌلاالخت انًضاضشة القسم الحضاري

 ٌتعرف الطالب على : 3 31-32
 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة الحياة السياسية في وادي الرافدين



 مة طو باقرمقدمو في تاريخ الحضارات القدي ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 عظمة بابل ىاري ساكز مترجم

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 مجلة سومر

 موسوعة حضارة العراق

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 / موقع اشنونا االليكتروني/ الكوكل سكولر / الريسيج كيت /

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .45

 

 / اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ

 اٌظف االٌىزوٟٚٔ / اٌَجٛهح اٌنو١ٗ َ اٌلارب شٛ

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

وقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المت

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 5/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .79

 أ٘لاف اٌّموه .81

 .بها دوله مصر القدٌمه وبالد الشام والٌونان والرومانتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
عن اهم االحداث التً شهدتها دوله مصر القدٌمه  تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 وبالد الشام والٌونان والرومان 

  
 انؼالقاث انذٔنٛت فًٛا بُٛٓا تارٌخٌة عن الحضارات القدٌمة و تزوٌد الطالبات بخلفٌة 

 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى تعرٌف الطالبات باالتجاهات ال

 



 
 
 
 
 
 

 الحضارات القدٌمة إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 
 .بصفة خاصة

 
 .القدٌم خاصة والتارٌخ عموما  ختنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌ

 

  إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق.
  تنمٌة مهارة الطالبات فً التحلٌل التارٌخً للحدث وربطه بالحاضر 

 ٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ .46

   األ٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

  ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خاٌزٛػ١خ رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

  .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

 هح اٌفوك٠خ ِٓ فالي رج١َظ اٌّموه ر١ّٕخ اٌّٙب -7أ       
  األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

  من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 فب١ُ٘ اٌٛط١ٕخ ٚاألػزلايرٛع١ٗ اٌطٍجٗ ٔؾٛ اٌّ -4ة
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضيح     -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

  طوائك اٌزم١١ُ     



 

 

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط          

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ    -29

 ٚهثطٙب ثبٌٛالغ اٌؾبٌٟ  رؾ١ًٍ األؽلاس -70

 كهاٍخ األٔزو١ٔذ ٚاٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ  -72

 

  
 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

  

 ة االختبارات النظري -25

 تالتقارير والدراسا -26

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ( مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة عملٌة تدرٌس هً و ) التطبٌق-2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاثلاء اٌوأٞ نقل المعلوماتمهارة -4د   



 والمعاصراٌزؾز١خ اٌج١ٕخ  .48

) كتاب منهجً 7طه باقر ،مقدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة ج  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
()2956 ) 

 سامً سعٌد األحمد ،تارٌخ الوطن العربً )غٌر متوفر( 
احمد مالك الفتٌان وعامر سلٌمان ،محاضرات فً التارٌخ القدٌم 

(،2928) 
 

رجب عبد الحمٌد ،دراسات فً تارٌخ األغرٌق وعالقته بالوطن   ه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبك2
 (2996العربً )

 (7006رمضان عبده علً ،رؤى جدٌدة فً تارٌخ مصرالقدٌمة )
 (7002عبد العزٌز صالح ،الشرق األدنى القدٌم )

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ( ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... 
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد -كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

 جامعة بغداد –كلٌة اآلداب  –مجلة كلٌة اآلداب 
 .  http;/www.1mbooks,com/2013/11/120htm   ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذة 

 http/www.syrialive.net/books.htm 

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .49

. اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ  

 ث١ٕخ اٌّموه .47

يخشراث انتؼهى  انساػاث األسبٕع

 انًطهٕبت
 اسى انٕصذة / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقت انتقٛٛى هٛىطشٚقت انتؼ

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص 

 كل مفردة واردة

تارٌخ الحضارات   
 القدٌمة

 اضراتحالقاء الم
 التوضٌحالشرح و

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
مصادر تارٌخ مصر 

 القدٌمة
 االختبار والتحصٌل المحاضرة

العصر الحجري  لطالب على :ٌتعرف ا 2 4-6 
 المعدنً

 االختبار والتحصٌل المحاضرة

العهود المتاخرة فً  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 بالد الشام

 االختبار والتحصٌل المحاضرة

كرٌت والقبائل  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 
 االغرٌقٌة

 االختبار والتحصٌل المحاضرة

 االختبار والتحصٌل المحاضرة لٌونانا ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل المحاضرة الدٌمقراطٌة فً اثٌنا ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االختبار والتحصٌل المحاضرة زعامة اسبارطة ٌتعرف الطالب على : 2 27-31 

 االختبار والتحصٌل المحاضرة تارٌخ روما ٌتعرف الطالب على : 2 31-32



 األطالع ػٍٝ اؽلس اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ إٌّشٛهح ػجو اٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ  

ٌألطالع ػٍٝ اؽلس اٌجؾٛس إٌّشٛهحاٌزٛاطً ِغ األلَبَ اٌزبه٠ق١خ ٌٍغبِؼبد اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 بغدادالجامعة  :    
 كلية التربية للبناتالكلية/ المعهد:      
 التاريخسم العلمي    : الق   
 7104-7-71تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
.عفاف بديع أ.م.داسم المعاون العلمي :                                                 أ.د.خضر عبد الرضااسم رئيس القسم :    

                  جميل
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 
 
 
 

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 أ.م.د.احمد ىاشم ان الجودة واألداء الجامعي:اسم مدير شعبة ضم    
 التاريخ                           
 التوقيع    

 



 مصادقة السيد العميد         
 
 

 

 ٔصف انبشَايذ األكادًٚٙ        

 

ب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطال
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .71

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .72

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .73

 إٌّٟٙ 
 تارٌخ

 بكلورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .74

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .75

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .76

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .77

 األفوٜ 
 تطبٌقات ومشاهدة

 70/22/7028 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .78

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .79

 .تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة

 
 .موعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصةتزوٌد الطالبات بمج

 
 .تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها

 .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى

 
 .رٌس التارٌخ بصفة خاصةإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتد

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ



 

البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل و التدرٌس إكساب الطالبات مهارة
 .االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 

 

 ِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌجؤب  .81

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ػ

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ رؾم١ -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

       .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - 1ة          
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

  االحداث التارخييةعرض طريقة  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 طريقة اعداد اوراق وحبوث تارخيية -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 ادلشاركات اليومية  -

 النشاطات الالصفية -

 التقارير والدراسات -

 



 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 فاعلٌة ونشاطالعمل ضمن المجموعة ب -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

  اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط         

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 احملاضرة -

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ

 
 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 ق واالداء المعرفًاكتساب قابلٌات التواف -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -26

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -22

 اٍزقلاَ االٔزؤذ -28

 
 طوائك اٌزم١١ُ          



 ة االختبارات النظري -25

 التقارير والدراسات -26

 النشاط اليومي -22

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .81

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق ٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ ا

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

ربه٠ـ اٚهثب اٌموْ اٌزبٍغ   اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ

 ػشو
 ... ٍبػزبْ

     

     

     

     
     
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .82

 جموعة بفاعلٌة ونشاط .ضمن الم العمل الجماعً : العمل -
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -

 
 

 األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل(ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ  .83

 قبول مركزي
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 يخطظ يٓاساث انًُٓذ
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 اٍجٛػٟ ضٛه اٌّزبؽخأشىبي اٌؾ .84

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .85
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 اوربادول بها تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
 اوربااصة عن اهم االحداث التً شهدتها دول تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خ

 
الثورات االوربٌة فً القرن التاسع عشر واهم التغٌٌرات التً حدثت فً دول اوربا خالل تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 

 . القرن نفسه
 .ٌةطلبة المتوسطة واالعدادتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
 .بصفة خاصة اورباإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً تدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 
 .الحدٌث والمعاصر تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

 

 المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق.  إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد

م المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .51

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ
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 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َٟهٍخ ِّب -2أ        
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 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ         
   
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب          
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 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط
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 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 تالتقارير والدراسا -28

 اٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ -29

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د         
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

   

 ث١ٕخ اٌّموه .51

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 ٠مخ اٌزم١١ُطو طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ربه٠ـ اٚهثب اٌموْ  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػبد 3 ٠ِٛبْ

 اٌزبٍغ ػشو
اٌمبء 

 اٌّبضواد

اٌشوػ ٚ 

 اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

اٌزمبه٠و ٚ 

 اٌلهاٍبد

      
      
      
      
      
      



، اوربا فً القرن التاسع عشر أ.ج.جرانت وهارولد تمبرلً ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 والعشرٌن

-2289محمد فؤاد شكري، الصراع بٌن البرجوازٌة واالقطاع 
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اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ,....  () اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و 
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ، مكتبة التاريخ الحديث، موسوعة 

 لموسوعة البريطانية الويكبيديا، ا

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .53
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 اٌّزٛفوح
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اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٌىً ِبكح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ إٌزبعبد اٌزبه٠ق١خ  -

ٚأؼىبٍخ ػٍٝ اٌزطٛهاد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػلح الزظبك٠ب اٚ فىوٞ  اٚ ك٠ٕٟ ٌىً ؽلس ١ٍبٍٟ 

 ا١ٍٚب١ٍب اٚ اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
فٍك ع١ً لبكه ػٍٝ رٍَُ ىِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ثبٌَٕجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍل ٚفك اٌٍ ػ١ٍّخ  -

 ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِاٌؼ ٚإٍزوار١غ١خ١ٍٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ هٚػ ١ٍٚبٍخ  ٚأوبك١ّ٠خِٕٚٙغ١خ 

اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ فبٌظخ ػٓ طو٠ك ا١ٌَو ٚفك اٌقطظ اٌزوث٠ٛخ اٌّؼلح  إٔغبػاٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ َِؤ١ٌٚخ  -

 ِٓ لجً اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌجٍل

 تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاىيم التاريخية بصفة خاصة -
 

 لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية. تعريف الطالبات باالتجاىات الحديثة -
 

قرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف ادلقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص ادل
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة  -
 

 تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ  -

 

 ادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل والتوثيق. إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في إعداد الم -
 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .54
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 / االفزجبهاد إٌظو٠خ 1
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. ٚاٌزأ١ٍ٠ٚخاٌّٙبهاد اٌؼبِخ  -ك 

 ( التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم ادلعلومات التارخيية -1د 
 اكتساب قابليات التوافق واالداء ادلعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .56

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ىاشم المالح ، الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة0 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 رشيد الجميلي ،عصر الرسالة

  
 

غ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّواع

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
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  ػوع فل٠ٛٞ  ػٙل ػضّبْ ثٓ ػفبْ    
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 يذ األكادًٚٙ ٔصف انبشَا       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة 

 
 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفه خاصة  

 
  1ئصٓا ٔيبادئّتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن اهداف الطرٌقة وخصا

 الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرىتعرٌف الطالبات باالتجاهات 

 الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصةإكساب 

 تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم االخالقٌة نحو االعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ 

علمٌة فً اعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل اكساب الطالبات مهارة التدرٌس والبحث والمشاركة ال
 االجتماعً والقٌادة االدارٌة 

 
 



 
 
 
 
 
 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .94

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ - ؿ

 إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ. ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ

 اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌألؽلاس اٌزبه٠ق١خ.رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجوادهثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ  -5أ

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب 
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 عملٌة التربوٌة.من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر التمكٌن الطلبة – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 دلشاركات اليومية ا -

 النشاطات الالصفية -

 التقارير والدراسات  -



 لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .األ٘ -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 يح الشرح والتوض -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 صرةطريقة احملا -
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 يخطظ يٓاساث انًُٓذ

 فشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛىٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى ان

 يخشراث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذ 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

األخشٖ انًُقٕنت) انًٓاساث 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112-

 /يشصهت حانخت2112

انتضذٚج فٙ  

انذٔل 

 االساليٛت 

    ـــــ    ـــــ    ـــــ    ـــــ اساسٙ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس
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( وحركة التحدٌث التً اجتاحت هذه الدول 00تعرٌف الطالبات بدول  شرق اسٌا االسالمٌة )تركٌا، اٌران ، مالٌزٌا 
 0واالصالحات التً طرأت علٌها سٌاسٌا واقتصادٌا 

 
  0مارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌةباالتجاهات الحدٌثة لمتزوٌدالطالبات

 
  1سٚس انتاسٚخ انضذٚج ٔانًؼاصش بصفت ػايت اكساب الطالبات مهارات المهنٌة فً التد

 
 تسمٌة الروح الوطنٌة والقٌم االخالقٌة نحو االعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر 

 
 0مٌة العداد البحوث والقدرة على التحلٌل واالستنتاج ا لطالبة المهارة العل إكساب

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى

 البرنامج.



 

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ.اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  -1أ       
 .  ثشىً ػٍّٟ طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌألؽلاس اٌزبه٠ق١خ.رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

 ١َ٠1خ فٗ اٌزلهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئى٠بكح لله  -6أ

 
 
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - 1ة         
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 1اٌطٍجخ ِٓ اػلاك اع١بي عل٠لح رل٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ تمكٌن– 3ب 

 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 دلشاركات اليومية ا -

 اعداد البحوث والدراسات   -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 1العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 1ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط



 

 1اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 1اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -

 1كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ  -

 1اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ  -

 
 وائك اٌزم١١ُ ط   

 1االفزجبهاد إٌظو٠خ  -

 1اٌّشبهوخ ا١ِٛ١ٌخ  -

 1اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  -

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 1اٌزطج١ك )ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رله٠ٌ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٚاوَبثُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ (-1ك

 1اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ -2ك

 1ِٙبهح اٌزبص١وثبالفو٠ٓ  -3ك

 1ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد  -4ك



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .59

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

يا ماىر جبار الخليلي ، مهاتير محمد ودوره في تحديث ماليز -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
1 
 -0490طاىر خلف البكاء ، التطورات الداخلية في ايران  -7

0450 1 
 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
  1بيت الحكمة –مجلة دراسات تاريخية 

 1كلية التربية /ابن رشد   -مجلة االستاذ
 

الغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛ

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ،مكتبة التاريخ الحديث ،موسوعة 

 1الويكييديا،

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .61

اٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌٍٛبئً اال٠ضبػ ٚاٍزقلاَ وً ِب٘ٛ عل٠ل ػٍٝ شجىخ االٔزو١ٔذ ثّب ٠قلَ ٠ٚؾلس اٌّؼٍِٛبد 

  1اٌّزٛفوح 

 

 

 

 
 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .58

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزؾل٠ش فٟ اٌلٚي  شٙبكح اٌجىٍٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل 

 االٍال١ِخ اٌّؼبطوح 
 االفزجبهاد  اٌّؾبضواد 

 اٌزمبه٠و  اٌشوػ     

 اٌلهاٍبد ٚ        
  اٌزٛض١ؼ     
      
      
      



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التعميم العالي والبـحث العممي وزارة  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 بغدادالجامعة  :    
 كلية التربية للبناتالكلية/ المعهد:      
 التاريخالقسم العلمي    :    
 72/7/7104تاريخ ملء الملف :     

 



 يع   :                                                           التوقيع   :   التوق    
                  أ.م.د.عفاف بديع جميلاسم المعاون العلمي :                         أ.د.خضر عبد الرضااسم رئيس القسم :     
 التاريخ  :                                                                         التاريخ   :                                            
 
 
 
 

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 أ.م.د.احمد ىاشم اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 عالتوقي    

 
 مصادقة السيد العميد         

 
 

 

 ٔصف انبشَايذ األكادًٚٙ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .99

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .111

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .111

 إٌّٟٙ 
 تارٌخ

 بكلورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .112



 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .113

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .114

اٌقبهع١خ  اٌّؤصواد .115

 األفوٜ 
 تطبٌقات ومشاهدة

 72/7/7029 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .116

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .117

 .تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة

 
 .تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 
 .لطرٌقة وخصائصها ومبادئهاتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف ا

 .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى

 
 .إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصة

 
 .لتارٌختنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس ا

 

البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل و التدرٌس إكساب الطالبات مهارة
 .االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .118

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ - ك

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٌٟؼ١ٍّخ اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف ا -1أ
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 ٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح افُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

       .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ
 
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - - 1ة 
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةرة قدتطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      



 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -
  االؽلاس اٌزبه٠ق١خطو٠مخ ػوع  -
 طو٠مخ اٌّؾبضوح  -
 ٟطو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنار -

 طو٠مخ اػلاك اٚهاق ٚثؾٛس ربه٠ق١خ
 

 
 ٌزم١١ُ طوائك ا     

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -
 اٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ  -
 إٌشبطبد اٌالطف١خ -
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 جٌه وتحفٌز االخرٌن .القدرة على تو -3ط

  اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط         

 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -
 االؽلاس اٌزبه٠ق١خطو٠مخ ػوع  -
 اٌّؾبضوح -

 

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ

 

 

 

 
 



 

 هاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙب-ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق -1ك
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د
 

 

 ٍُ طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ         

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -77

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -73

 اٍزقلاَ االٔزؤذ -74

 

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -72

 التقارٌر والدراسات -77

 النشاط الٌومً -73
 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .119

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ... ٍبػزبْ اً٘ اٌج١ذ  اٌواثؼخ

     

     

     

     

     
 



 
 
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .111

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل -
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .قٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز ال -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -

 
 
 
 
 
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .111

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .112



 الموجز في تاريخ اىل البيتلرضا الخفاجي، د. خضر عبد ا
 علي الكوراني، جواىر التاريخ

 



 

 

 يخطظ يٓاساث انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛى

 يخشراث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذ 

 اسٙأس اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

 اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .116

 ػوث١خ ػبِخ اٍُ / هِي اٌّموه .117

 اٍجٛػٟ  بؽخأشىبي اٌؾضٛه اٌّز .118

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .119

  ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .111

 13/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .111

 أ٘لاف اٌّموه .112

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثأ١ّ٘خ ربه٠ـ اً٘ اٌج١ذ
 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزنٚق ٚإٌطك ا١ٌٍَُ
 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزنٚق ٚإٌطك ا١ٌٍَُ

 اٌىزبثخ ا١ٌٍَّخ هطل للهح اٌطبٌت ػٍٝ
 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح اٌؼ١ٍّخ الػلاك اٌجؾٛس

 إوَبة اٌطبٌت اٌملهح فٟ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزوو١ت اٌٍغٛٞ
 اٌزبو١ل ػٍٝ أ١ّ٘خ ر١ّٕخ هٚػ االٔزّبء ٌٍغخ اٌؼوث١خ

 ِٛاوجخ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ٚكِغٗ ثبٌّبضٟ 

 

لم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التع

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .61

 لاف اٌّؼوف١خ  األ٘ -أ

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس .        -1أ
 ِّبهٍخ اٌزله٠َٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ. -2أ

 رؾمجك ا٘لاق إٌّٙخ لٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ . -3أ

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ .   -4أ
 هثظ اٌّفب١ُ٘ اٌٍغ٠ٛخ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚإاٌفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد . -5أ
 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ . -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزله٠ٌ . - 1ة 

 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ اكاهح اٌظف اٌلهاٍٟ . - 2ة 

 و اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ .  رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ اػلاك أع١بي رل٠ - 3ة 

  -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 طو٠مخ اٌّؾبضوح .
 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ . 

 اػلاك اٌزمبه٠و .

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 أالفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 . اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط         

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثٕؾٛ ع١ل .  -2ط

 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ . -3ط

 .اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .63

 خضر عبد الرضا اخلفاجي ادلوجز يف تاريخ اهل البيت اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح 1

 خضر عبد الرضا اخلفاجي ادلوجز يف تاريخ اهل البيت  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 ن رشيد / جملة االستاذ جامعة بغداد / كلية الرتبية اب

 جملة االقالم / جملة األديب / جملة االستاذ الثقافة العربية  

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 موقع كتابات 

 موقع يوكيديا 

 موقع الضاد
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .64

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ.  -3
 ربه٠ـ اً٘ اٌج١ذِفوكاد عل٠لح فٟ  اٍزؾلاس -4

 

 

 
 اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )  -ك 

 اٌزطج١ك ) ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رله٠ٌ ِغّٛػخ ٚإوَبثُٙ ِٙبهاد ( .  -1ك

 إوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ . -2ك

 ِٙبهح اٌزأص١و ثب٢فو٠ٓ .   -3ك

 . ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .62

اٌزؼٍُ  ِقوعبد اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبهاد  اٌمبء ربه٠ـ اً٘ اٌج١ذ شٙبكح ثىبٌٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌزمبه٠و  اٌّؾبضواد     

 اٌلهاٍبد  اٌشوػ     
    ٚ  
  اٌزٛض١ؼ    
      
      



 

 
 

 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 / كلية الرتبية للبناتجامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .113

 ربه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .114

 HLnE 436قٕٖ دٔنٛت/  اٍُ / هِي اٌّموه .115

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .116

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .117

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 64 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .118

 11/2117/ ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .119

 أ٘لاف اٌّموه .121

 .القوى الدولٌة فً القرن العشرٌنتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 
 

اوربا وامرٌكا تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها دول 
 واسٌا.

 
القوى  ار االجنبً والثورات الوطنٌة وأهم االحزاب السٌاسٌة التً تشكلت فً تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن االستعم

 يخم بشطاَٛا ٔفشَسا ٔانًاَٛا ٔاٚطانٛا. الدولٌة
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة.

 
بصفة  القوى الدولٌة لتارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس ا

 خاصة.

 
 تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن 

 ؛البرنامج.



 

 بة على التحلٌل والتوثٌق. إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطل

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .65

   األ٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ    -1أ          

 ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  ِّبهٍخ اٌزله٠َٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ -2أ        

 رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ . -3أ

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ. -4أ

 هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد. -5أ         

 .ػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفب  -6أ        

  األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.  -ة 

 متكني الطلبة على التدريس.– 1ب         
 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         

 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية.– 3ب 

 ٚاٌزؼٍُ  طوائك اٌزؼ١ٍُ     

 الشرح والتوضيح     -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

  طوائك اٌزم١١ُ     

 

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اطالعمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونش -1ط          

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   



 
 
 
 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -78

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -79

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -30

 
 
 اٌزم١١ُ  طوائك   

  

 االختبارات النظرٌة  -77

 التقارٌر والدراسات -73

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم ادلعلومات التارخيية  (-1د
 افق واالداء ادلعريفاكتساب قابليات التو  -2د
 مهارة التاثري باالخرين -3د

 مهارة نقل ادلعلومات-4د   



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .67

 اليوجد  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 

 ة في القرن العشرين.عبد اهلل حميد مرزوق, القوى الدولي  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 8181-8181تاريخ العالقات الدولية: بيير رونوفن, 

ازمات القرن العشرين  بيير رونوفن, تاريخ العالقات الدولية:
8181-8111 

 8111 -8111بيير رونوفن, تاريخ القرن العشرين : 
 جالل يحيى , العالم المعاصر

وربا عمرعبد العزيز ومحمد عمي الفوزي, دراسات في تاريخ ا
 8111 -8111الحديث والمعاصر:

 ث١ٕخ اٌّموه .66

يخشراث انتؼهى  انساػاث األسبٕع

 انًطهٕبت
اسى انٕصذة / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقت انتقٛٛى طشٚقت انتؼهٛى

 ٍبػخ 2 32
 ٌتعرف الطالب على :

اٍجبة اٌؾوة 

 اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ
 اٌمبء اٌّؾبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ
 االفزجبهاد 

اٌزمبه٠و ٚ 

 اٌلهاٍبد
 االختبار والتحصٌل انًضاضشة رطٛهاد اٌؾوة ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

ِؤرّو اٌظٍؼ فٟ  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 1919ثبه٠ٌ 
 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

االىِخ االلزظبك٠خ  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 1933-1929اٌؼ١ٍّخ 

 
 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة ثو٠طب١ٔب ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة فؤَب ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة ا٠طب١ٌب ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 االختبار والتحصٌل نًضاضشةا اٌّب١ٔب ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة ا١ٌبثبْ ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االِو٠ى١خ
 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٌتعرف الطالب على : 2 27-31 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة ١٘ئخ االُِ اٌّزؾلح ٌتعرف الطالب على : 2 31

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة ِؼب٘لاد اٌظٍؼ ٌتعرف الطالب على : 2 32



محمد محمد صالح واخرون, الدول الكبرى بين الحربين 
 8111 -8181العالميتين: 

 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 بيت احلكمة-جملة دراسات تارخيية

 جامعة بغداد-دكلية الرتبية /ابن رش  -جملة االستاذ
 جامعة بغداد-كلية الرتبية للبنات  -جملة كلية الرتبية

 .www: The Avalon Project. , Law. Yale  ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذة 

www.cold war International History Project 

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .68

ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ. اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌجٕبد عبِؼخ ثغلاك اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .121

 
 اٌزبه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .122

 / انذٔنت انؼشبٛت فٙ انؼصش انؼباسٙتاسٚخ   اٍُ / هِي اٌّموه .123

 أٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .124

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .125

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .126

 )اٌىٍٟ(
 خٍبػ 64

 8/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .127

 أ٘لاف اٌّموه .128

 الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي بها تاريخ تعريف الطالبات بالمراحل التاريخية التي مر 

تها الدولة التي شهد األحداث أىمتزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاىيم التاريخية بصفة خاصة عن 
 سالمية في العصر العباسيالعربية اإل

أقاليم الدولة العربية اإلسالمية في العصر أىم األحداث التاريخية التي حصلت في تزويد الطالبات بخلفية علمية عن 
 الخلفاء العباسيين وأىم العباسي 

 واإلعدادية  تعريف الطالبات باالتجاىات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة

 بصفة خاصو   اإلسالمي ريس مادة التاريخإكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ  بصفة عامة وتد

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
ٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط ب

 ؛البرنامج.



 عربي اإلسالميالتنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ 

 
 

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .69

 اف اٌّؼوف١خ  األ٘ل -أ

 -2اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ  أ ٚإػلاكاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي اٌمواءح    -1أ 

 ِّبهٍخ اٌزله٠َٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ . 

 اٌزبه٠ق١خ . ٌألؽلاسرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ  -3أ

اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ  األؽلاسهثظ  -5اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.   أ أكاهحطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ فُٙ اٌ -4أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزله١َ٠خ.  -6ِٓ ٘نٖ اٌقجواد.   أ ٚاإلفبكح

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزله٠ٌ.– 1ة   

 اٌظف اٌلهاٍٟ. أكاهحرط٠ٛو للهح اٌطٍجخ ػٍٝ – 2ة   

 عل٠لح رل٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ أع١بي أػلاكرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ – 3ة 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ     -

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزله٠ٌ.– 1ة          -

 اٍٟ.اٌظف اٌله أكاهحرط٠ٛو للهح اٌطٍجخ ػٍٝ – 2ة          -

 عل٠لح رل٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ أع١بي أػلاكرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ – 3ة          -

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط 

 ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ل األ٠ٌٛٚبداٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل  أكاهح -2ط

 . ا٢فو٠ٓاٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي  -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     



 

 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -1

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -2

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -3

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -2

 

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ  ( ٚإوَبثُٙاٌزطج١ك ) ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رله٠ٌ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ -1ك

 اٌّؼوفٟ ٚاألكاءاوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك  -2ك

 ثب٢فو٠ٓ اٌزأص١وِٙبهح  -3ك

 ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد-4ك 



 

 ث١ٕخ اٌّموه .71

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛضٛع

رؼو٠ف اٌطٍجخ ثأُ٘  3 32

األفىبه اٌزٟ رقض 

 وً ِفوكح ٚاهكح

ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼوث١خ فٟ 

 اٌؼظو اٌؼجبٍٟ 
اٌمبء 

 دبضواؾاٌّ

اٌشوػ 

 اٌزٛض١ؼٚ

 االفزجبهاد 

اٌزمبه٠و ٚ 

 اٌلهاٍبد

  1-4 
3 

 ٌتعرف الطالب على :
أصل الدعوة العباسية وقيام الخالفة 
 العباسية وابرز خلفاء العصر العباسي 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 -073أىم األحداث بين عامي ) ٌتعرف الطالب على : 3 5-11 
مثل تمرد أبو مسلم  (339

سانً ، الحركة الراوندٌة الخر
،ثورة محمد النفس الزكٌة ،بناء 
بغداد ،معركة فخ ،نكبة البرامكة 
، مشكلة والٌة العهد ، حركات 

الخوارج ، استشهاد اإلمام 
موسى الكاظم )ع( بناء سامراء، 

 ظهور المعتزلة وخلق القران  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

قات الخارجية للدولة العربية العال ٌتعرف الطالب على : 3 11-12 
 اإلسالمية في العصر العباسي 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

التسلط التركً والفوضى  ٌتعرف الطالب على : 3 17- 13 
 العسكرٌة وثور الزنج 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

الحكم البويهي في العراق )الخلفاء  ٌتعرف الطالب على : 3 21- 18 
في الحقبة البويهية للفترة العباسيين 

 ىـ( ، األمراء البويهيين 339-992

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 21-23 3 

 ٌتعرف الطالب على :

ابرز األحداث أثناء الحكم البويهي في 
العراق مثل ظهور أمارة البطائح 

ىـ وموقف عمران بن شاىين من 333
البويهيين ،عالقة الحمدانيون في 

ن، الصراع األسري الموصل بالبويهي
 بين البويهين 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

24-27 

3 

 ٌتعرف الطالب على :
 

الحكم السلجوقي في العراق: الخلفاء 
العباسيين في الحقبة السلجوقية 

 ىـ(339-992)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

28-32 

3 

 ٌتعرف الطالب على :
 

ابرز األحداث أثناء الحكم السلجوقي 
راق وظهور المغول ونهاية الحكم للع

 العباسي 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .71

 تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

الكامل يف التاريخ ، مروج الذهب للمسعوديتاريخ الرسل والملوك للطبري ، ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 تاريخ الخلفاء للسيوطياألثري،  البن

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 اخلالفة العباسية لفاروق عمر فوزي،تاريخ اإلسالم حلسن إبراهيم حسن

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 ادلكتبة الشاملة ت // الكوكل سكولر / الريسيج كي

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .72

 

 / اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ

 اٌظف االٌىزوٟٚٔ / اٌَجٛهح اٌنو١ٗ َ اٌلارب شٛ
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 ادًٚٙ ٔصف انبشَايذ األك       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .113

  كلٌة التربٌة للبنات ٌؼٍّٟ / اٌّووي اٌمَُ ا .114

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .115

 إٌّٟٙ 
 تارٌخ

 ماجستٌر اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .116

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .117

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .118

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .119

 األفوٜ 
 تطبٌقات ومشاهدة

 6/3/7029 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .121

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .121

 .تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة

 
 .تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 
 .تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها

 .لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة

 
 .إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصة

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ



 

مٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل البحث والمشاركة العلو التدرٌس إكساب الطالبات مهارة
 .االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .122

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - م

 . إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجوادهثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١ -5أ         

       .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - 1ة          
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.ن الطلبة تمكٌ– 3ب 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذات -

 طريقة اعداد اوراق وحبوث تارخيية -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

  ادلشاركات اليومية -

 النشاطات الالصفية -

 التقارير والدراسات -

 



 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

  ٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخاٌزؼبْٚ ٚ ا-4ط         

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 احملاضرة -

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ

 
 

 

 (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ-ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -75

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -76

 الٔزؤذاٍزقلاَ ا -72

 
 طوائك اٌزم١١ُ          



 ة االختبارات النظرٌ -74

 التقارٌر والدراسات -75

 النشاط الٌومً -76

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .123

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

ربه٠ـ اٚهثب فٟ ػظو   اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ

 ٙضخإٌ
 ... ٍبػبد 2

     

     

     

     

     
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .124

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل -
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 رٌن .االخالقٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -

 
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .125

 قبول مركزي
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .126



،  (، مطبعة دار الجاحظ0234-0511نسية ، )تاريخ اوربا من عصر النهضة وحتى الثورة الفر محمد محمد صالح ،  -7
 1981بغداد ، 

 0442(، منشورات قارينوس ، بنغازي ، 0393-0953ميالد المقرحي ، تاريخ اوربا الحديث ) -8

 0423نور الدين حاطوم ، تاريخ عصر النهضة االوربية ، دار الفكر الحديث ، بيروت ،  -9

 ، بيروت ،د.ت 0الحديثة ، ج عبد العزيز محمد الشناوي ، اوربا في مطلع العصور -11

 0422عبد القادر احمد اليوسف ، العصور الوسطى االوربية ، منشورات المكتبة العربية ، بيروت ،  -11

عبد الرحمن البطريق وعبد العزيز نوار ، التاريخ االوربي الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فينا ، دار  -12
 النهضة العربية ، بيروت ، د.ت

 
 



 

 انًُٓذ يخطظ يٓاساث

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛى

 يخشراث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذ 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
ذاَٛت األْذاف انٕر

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/انًشصهت 2112

 انخاَٛت
تاسٚخ أسبا فٙ  

 ػصش انُٓضت
    ---    ---    ---    --- اساسٙ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .129

 ربه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .131

 ربه٠ـ اٚهثب  فٟ ػظو إٌٙضخ اٍُ / هِي اٌّموه .131

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .132

 ٍٕٛٞ ٌفظً / إٌَخا .133

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 96 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .134

 6/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .135

 أ٘لاف اٌّموه .136
 

 اوربا فً عصر النهضةدول بها تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
 اوربااالحداث التً شهدتها دول  تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم

 

 
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
فً عصر النهضة  اورباإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً تدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 .بصفة خاصة

 
 .الحدٌث والمعاصر الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌختنمٌة 

 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق. 

ب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطال

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .73

 ٘لاف اٌّؼوف١خ  األ -أ

  ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . ه٠ق١خاٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ         
   
 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب          

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

     
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضيح     -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 ة طريقة احملاضر  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 اٌّشبهوخ ا١ِٛ١ٌخ

 اػلاك اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ة على العمل المنظم بمواعٌدادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدر -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط

  

 



 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -32

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -37

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -33

 طوائك اٌزم١١ُ    

 ة االختبارات النظرٌ -74

 تالتقارٌر والدراسا -75

 بهوبد ا١ِٛ١ٌخاٌّش -76

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د         
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 التاثٌر باالخرٌنمهارة  -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

   



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .75

 تاريخ  اوربا في عصر النهضة /د. عبد اهلل حميد ود. اسراء شريف ّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح ا1ٌ

 ث١ٕخ اٌّموه .74

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛضٛع )ربه٠ـ  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
 اٚهثب فٟ ػظو إٌٙضخ (

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رشو٠ٓ االٚي  
 االٍجٛع االٚي

رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ االفىبه اٌزٟ رقض  ٍبػبد 2
 ح ٚاهكحوً ِفوك

إٌٙضخ االٚهث١خ , ِفَٙٛ إٌٙضخ , 
اٍجبة ظٙٛه إٌٙضخ فٟ ا٠طب١ٌب , 

ِفىوٚا ٚفالٍفخ ػظو إٌٙضخ فٟ 

 ا٠طب١ٌب

 اٌمبء اٌّؾبضواد
 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 
 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

اٌزبص١واد اٌقبهع١خ فٟ إٌٙضخ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ :  ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ
 اٌزبص١و اٌؼوثٟ االٍالِٟ االٚهث١خ ,

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

اٌزأص١و اٌج١ئطٟ , اٌزبص١وا االٚهث١خ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 اٌشّب١ٌخ
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

أزمبي إٌٙضخ فٟ اٌلٚي االٚهث١خ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ
 ظ ػظو إٌٙضخاالفوٜ , ٔزبئ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 رشو٠ٓ اٌضبٟٔ

 االٍجٛع االٚي 
االٍزىشبفبد اٌغغواف١خ ْ اٍجبة ؽووخ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2

 االٍزىشبفبد اٌغغواف١خ
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

فبد االٍزىشبفبد اٌجورغب١ٌخ , االٍزىشب ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ
 االٍجب١ٔخ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح االٍزىشبفبد االٔى١ٍي٠خ , اٌفو١َٔخ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ٔزبئظ االٍزىشبفبد اٌغغواف١خ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 وبْٔٛ االٚي

 االٍجٛع االٚي
ؽووخ االطالػ اٌل٠ٕٟ, اٍجبة ل١بَ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2

 ؽووخ االطالػ اٌل٠ٕٟ فٟ اٚهثب
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

االطالػ اٌل٠ٕٟ فٟ اٌّب١ٔب ٚؽووخ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ
 ِبهرٓ ٌٛصو

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

االطالػ اٌل٠ٕٟ فٟ ٠ٍَٛوا ٚفؤَب  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ٌشاالٍجٛع اٌضب

 ٚأىٍزوا
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ٔزبئظ ؽووخ االطالػ اٌل٠ٕٟ فٟ اٚهثب ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 وبْٔٛ اٌضبٟٔ 
 االٍجٛع االٚي

 اٍجب١ٔب فٟ اٌموْ اٌَبكً ػشو : ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ٍبػبد 2
اٍجب١ٔب فٟ ػٙل شبهي اٌقبٌِ 

11516-1556) 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٍجب١ٔب فٟ ػٙل ف١ٍت اٌضبٟٔ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

رٙغ١وُ٘ ِٓ اضطٙبك اٌّٛه٠َىًٛ ٚ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 اٍجب١ٔب

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

صٛهح االهاضٟ إٌّقفضخ, ػٛاًِ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ
 أؾالي االِجواطٛه٠خ االٍجب١ٔخ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

أىٍزوا فٟ اٌمو١ٔٓ اٌَبكً ػشو  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ش١بط االٍجٛع اٌضبٌش

 َبثغ ػشوٚاٌ
 أىٍزوا فٟ ػٙل ا١ٌياث١ش االٌٚٝ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 ِبهٞ ٍز١ٛاهد  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 ؽوة االهِبكا

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 

 فزجبه ٚاٌزؾظ١ًاال اٌّؾبضوح اٌؾوة اال١ٍ٘خ ٚاٌضٛهح االٔى١ٍي٠خ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 اماه األٍجٛع االٚي

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح كوزبرٛه٠خ ا١ٌٚفو وو١ًِٚ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٍزؼبكح اٌٍّى١خ فٟ أىٍزوا ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش 

اٌزؼبظُ اٌفؤَٟ ,  فؤَب فٟ ػظو  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 اٌموْ اٌَبثغ ػشو

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

ٕ٘وٞ اٌواثغ اٚي ٍِٛن اي ثٛهثْٛ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ١َٔبْ األٍجٛع االٚي

 ِٚوٍَٛ ٔبٔذ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 الفزجبه ٚاٌزؾظ١ًا اٌّؾبضوح اطالؽبد ٌٍٟٛ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

٠ٌٌٛ اٌضبٌش ػشو , اٌىبهك٠ٕبي  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 ه٠ش١ٍ١ٛا

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ٠ٌٌٛ اٌواثغ ػشو ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ االٚهث١خ , ؽوة  :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٍبػبد 2 ا٠به األٍجٛع االٚي
اٌضالص١ٓ ػبَ فٟ اٚهثب , ػٛاًِ ل١بَ 

 ؽوة اٌضالص١ٓ ػبَ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اكٚاهك ؽوة اٌضالص١ٓ ػبَ ٚٔزبئغٙب ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ



محمد محمد صالح ، تاريخ اوربا من عصر النهضة وحتى الثورة  -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
، بغداد ،  (، مطبعة دار الجاحظ0234-0511الفرنسية ، )

1981 

(، 0393-0953ميالد المقرحي ، تاريخ اوربا الحديث ) -2
 0442منشورات قارينوس ، بنغازي ، 

 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ة

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ، مكتبة التاريخ الحديث، موسوعة 

 الويكبيديا، الموسوعة البريطانية 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .76

 

ٍِٛبد اٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌٍٛبئً اال٠ضبػ ٚاٍزقلاَ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ػٍٝ شجىخ االٔزؤذ ثّب ٠قلَ ٠ٚؾلس اٌّؼ

 اٌّزٛفوح
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 سنوي

 الٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل  .132

د اٌقبهع١خ اٌّؤصوا .133
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9/3/2119 ربه٠ـ اػلاك اٌٛطف  .134  

 ا٘لاف اٌجؤبِظ االوبك٠ّٟ .135
 

 0تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة

 
 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفه خاصة  .

 
  1ئصٓا ٔيبادئّاف الطرٌقة وخصاتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن اهد

 0تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى 

 
 الطالبالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصةإكساب 

 0درٌس التارٌخ تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم االخالقٌة نحو االعداد المهنً لت

اكساب طالبات مهارة التدرٌس والبحث والمشاركة العلمٌة فً اعداد المادة العلمٌة  وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل 
 االجتماعً والقٌادة االدارٌة 

 
 
 
 
 



 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم  -10
 

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ - ه
 

 ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ.ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  اٌَّبػ   -1أ
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ

 اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌألؽلاس اٌزبه٠ق١خ.رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب 
 ادارة الصف الدراسً. على الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 ةاالختبارات النظري -

 دلشاركات اليومية ا -

 النشاطات الالصفية -

 التقارير والدراسات  -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   



 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 صرةطريقة احملا -

 

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ 
 

 

 والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف -د 
 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌةهً و ) ا لتطبٌق -2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌرباالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -78

 ٟ ِؼ١ٓكهاٍخ ؽلس ربه٠ق -79

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -30

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -72

 تالتقارٌر والدراسا -78

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ  -79

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  -11

 انساػاث انًؼتًذة           اسى انًقشس أٔ انًساق سيض انًقشس أٔ انًساق انًشصهت انذساسٛت 



 ػًهٙ     َظش٘      

اٌزؾل٠ش فٟ اٌلٚي    اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ

 االٍال١ِخ اٌّؼبطوح 
 ---- ٍبػبد 2

     

     

     

     
     
 
 
 

 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ -12

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 0االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( -13

 قبول مركزي 
 
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ -14

 0لٌلً ، مهاتٌر محمد ودوره فً تحدٌث مالٌزٌا ماهر جبار الخ -2
 0 2952 -2942طاهر خلف البكاء ، التطورات الداخلٌة فً اٌران  -7
 0 2922 -2942فاروق حسان محمود الخزرجً ،تطورات السٌاسة الداخلٌة فً باكستان  -3
 0 2922 -2973اسماعٌل نوري حمٌدي الدوري ، حركة التحدٌث فً تركٌا  -4
 

 



 يٓاساث انًُٓذ يخطظ

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛى

 يخشراث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذ 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
اف انٕرذاَٛت األْذ

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112-2112 

 انًشصهت انخانخت 

انتضذٚج فٙ  

انذٔل 

االساليٛت 

 انًؼاصشة 

    ـــــ    ـــــ    ـــــ    ـــــ اساسٙ

                   
                    

                   

                    

                   

                    



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 جامعة بغداد  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .137
 تاريخ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .138

 اٌزؾل٠ش فٟ اٌلٚي االٍال١ِخ اٌّؼبطوح  اٍُ / هِي اٌّموه .139

 اٍجٛػٟ  ضٛه اٌّزبؽخأشىبي اٌؾ .141

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .141

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب366 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .142

 9/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .143

 أ٘لاف اٌّموه .144

( وحركة التحدٌث التً اجتاحت هذه الدول واالصالحات 00بدول شرق اسٌا االسالمٌة )تركٌا، اٌران ، مالٌزٌا تعرٌف الطالبات 
 علٌها سٌاسٌا واقتصادٌا .التً طرأت 

 
تضٔٚذ انطانباث بًزًٕػت يٍ انًؼهٕياث ٔانًفاْٛى انتاسٚخٛت بصفت خاصت ػٍ اْى االصالصاث ٔانتطٕساث انتٙ شٓذتٓا انذٔل 

 االساليٛت .
  0باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة تزوٌد الطالبات 

 
  1سٚس انتاسٚخ انضذٚج ٔانًؼاصش بصفت ػايت البات مهارات المهنٌة فً التداكساب الط

 تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم االخالقٌة نحو االعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر 

 

من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.



 اكساب الطالبة المهارة العلمية العداد البحوث والقدرة على التحليل واالستنتاج 

 ئك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚطوا .77

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ.اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  -1أ
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ

 ١ّخ ٌألؽلاس اٌزبه٠ق١خ.اٌزٛػ١خ اٌؼٍرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ

 1فٗ اٌزله١َ٠خ ح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئى٠بكح لله  -6أ

 
 
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - 1ة
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 1اٌطٍجخ ِٓ اػلاك اع١بي عل٠لح رل٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ تمكٌن– 3ب 

 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 ذايتطريقة التعلم ال -

 اعداد البحوث التارخيية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 دلشاركات اليومية ا -

 اعداد البحوث والدراسات   -



 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 1العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 1منظم بمواعٌدادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل ال -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 1اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 1اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -

 1كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ  -

 1اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ  -

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 1االفزجبهاد إٌظو٠خ  -

 1اٌّشبهوخ ا١ِٛ١ٌخ  -

 1ه٠و ٚاٌلهاٍبد اٌزمب -

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 1اٌزطج١ك )ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رله٠ٌ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٚاوَبثُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ (-1ك

 1اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ -2ك

 1وثبالفو٠ٓ ِٙبهح اٌزبص١ -3ك

 1ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد  -4ك



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .79

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ماىر جبار الخليلي ، مهاتير محمد ودوره في تحديث ماليزيا -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
1 
 -0490طاىر خلف البكاء ، التطورات الداخلية في ايران  -7

0450  
-0473اسماعيل نوري حميدي ،حركة التحديث في تركيا -3

0433  
 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
  1بيت الحكمة –مجلة دراسات تاريخية 

 1كلية التربية /ابن رشد   -مجلة االستاذ
 

ٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ اال

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ،مكتبة التاريخ الحديث ،موسوعة 

 1الويكييديا،

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .81

اٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌٍٛبئً اال٠ضبػ ٚاٍزقلاَ وً ِب٘ٛ عل٠ل ػٍٝ شجىخ االٔزو١ٔذ ثّب ٠قلَ ٠ٚؾلس اٌّؼٍِٛبد 

  1اٌّزٛفوح 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .78

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؾل٠ش فٟ اٌلٚي   شٙبكح اٌجىٍٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل 

 االٍال١ِخ اٌّؼبطوح 
 االفزجبهاد  اٌّؾبضواد 

 به٠و اٌزم اٌشوػ     

 اٌلهاٍبد ٚ        
  اٌزٛض١ؼ     
      
      
      



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ليم العالي والبـحث العلميوزارة التع  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 بغدادالجامعة  :    
 كلية التربية للبناتالكلية/ المعهد:      
 تاريخالقسم العلمي    :    
 01/3/7104 تاريخ ملء الملف :    
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  اسم المعاون العلمي              أ.د    خضر الخفاجياسم رئيس القسم :     
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 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 أ.م.د.احمد ىاشماسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

 
 مصادقة السيد العميد              
 
 

 

 ايذ األكادًٚٙ ٔصف انبشَ       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .136

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .137

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .138

 إٌّٟٙ 
 تارٌخ



 دكتوراه اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .139

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .141

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .141

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .142

 األفوٜ 
 تطبٌقات ومشاهدة

 20/3/7029   ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف .143

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .144
 

 حضارات مصر والشام وشمال افرٌقٌا والخلٌج العربً  تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها

 
 .تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 
 .ئصها ومبادئهاتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصا

 .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرى

 
 .إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصة

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

 

البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل و التدرٌس كساب الطالبات مهارةإ
 . فضال ػٍ اٚزاد انضهٕل نهًؼٕقاث بشكم ػاو االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 

 
 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .145

   ١خاال٘لاف اٌّؼوف - ى

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ

  األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ –ة 

 لطلبة على التدرٌس.تمكٌن ا– 2ب         
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة. تمكٌن الطلبة – 3ب 
 قدرة الطلبة على ربط األحداث الماضٌة بالحاضر تطوٌر- 4ب



 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

  التارخييةاالحداث طريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية والتقارير -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ط العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشا -1ط         

 وٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌدادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االول -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

  اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌفوك٠خ ٚإٌّبلشخ ٚإثلاء ا٢هاء-5ط   
  طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

  االفزجبهاد إٌظو٠خ
 



 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 
 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 معرفًاكتساب قابلٌات التوافق واالداء ال -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
  نقل المعلوماتمهارة -4د   
 ِٙبهح رؾ١ًٍ األؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌّٕطك اٌؼمالٟٔ  -5ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -32

 األؽلاس اٌؾضبه٠خ ِٚلٜ رشبثٙٙب ثبٌٛلذ اٌؾبضو كهاٍخ -37

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ  -33

 اٌؾل٠ضخ  اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد -34

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -30

 تالتقارٌر والدراسا -32

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .146

 انساػاث انًؼتًذة           اسى انًقشس أٔ انًساق سيض انًقشس أٔ انًساق انًشصهت انذساسٛت 

 ػًهٙ     َظش٘      

ربه٠ـ اٌجالك اٌؼوث١خ    اٌضب١ٔخ

 اٌمل٠ُ
 3 ---- 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .147

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 اللٌة بالعملاالستق -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها.وربطها بواقعنا الحالً -
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .148

 قبول مركزي 
 
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .149

 .  2985ألزمنة حتى التحرٌر العربً، البصرة ،د.سامً سعٌد األحمد،تارٌخ الخلٌج العربً منذ اقدم ا- 
  7026د.خزعل الماجدي،الحضارة المصرٌة ،راس الخٌمة ،

 7026د.خزعل الماجدي،اآلمورٌون لسامٌون  األوائل ،دمشق،
 7020د.محمد ابو المحاسن عصفور،المدن الفٌنقٌة،بٌروت،

  7002عود،األجزاء الثمانٌة ،الرباط،اصطفٌان اكصٌل،تارٌخ شمال افرٌقٌا القدٌم،ترجمة محمدالتازي س 
 ( 2988سامً سعٌد األحمد ،تارٌخ الشرق األدنى القدٌم ،) -
 ( 2996رجب عبد الحمٌد األثرم ،دراسات فً تارٌخ األغرٌق وعالقته بالوطن العربً ،)-
ت رمضان عبده علً ،رؤى جدٌده فً تارٌخ مصر القدٌمة منذ اقدم العصور حتى نهاٌة عصور األسرا  -

 ( 7006الوطنٌة ،)
 ( 7006عبد العزٌز صالح ،الشرق األدنى القدٌم ،مصر والعراق ،) -

    
 مصادر حدٌثة من الشبكة األلكترونٌة-
 
 
 
 
 
 
 
 
0   
 



 

 يخطظ يٓاساث انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛى

 انًطهٕبت يٍ انبشَايذ يخشراث انتؼهى 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 2112-

 /يشصهت حا2112َّٛ

تاسٚخ  نبالد  

 انؼشبٛت انقذٚى
    ـــــ    ـــــ    ـــــ    ـــــ اساسٙ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وب

 ؛البرنامج.

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .145

 ربه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .146

 ربه٠ـ  اٌجالك اٌؼوث١خ اٌمل٠ُ  اٍُ / هِي اٌّموه .147

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .148

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .149

 72  ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .151

 11/3/2119  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .151

 وهأ٘لاف اٌّم .152

بها دوله مصر القدٌمه وبالد الشام وحضاراتهما وشمال افرٌقٌا والخلٌج تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 
 .العربً

 
عن اهم االحداث التً شهدتها دوله مصر القدٌمه  تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 وشمال افرٌقٌا والخلٌج العربًوبالد الشام و حضارتهما 

  
انؼالقاث انذٔنٛت فًٛا بُٛٓا ٔانضضاساث فٙ شًال افشٚقٛا ٔانخهٛذ تارٌخٌة عن الحضارات القدٌمة و تزوٌد الطالبات بخلفٌة 

 انؼشبٙ
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
 الحضارات القدٌمة طالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ إكساب ال

 .بصفة خاصة

 
 .القدٌم خاصة والتارٌخ عموما  تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

 

  مٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق.إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العل
  تنمٌة مهارة الطالبات فً التحلٌل التارٌخً للحدث وربطه بالحاضر 



 
 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .81

   األ٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

  ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٌٟؼ١ٍّخ اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف ا   -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 ؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌفُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

  .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

 ر١ّٕخ اٌّٙبهح اٌفوك٠خ ِٓ فالي رج١َظ اٌّموه  -7أ       
  األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

  من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 رٛع١ٗ اٌطٍجٗ ٔؾٛ اٌّفب١ُ٘ اٌٛط١ٕخ ٚاألػزلاي -4ة
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضيح     -

  االحداث التارخييةريقة عرض ط -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

  طوائك اٌزم١١ُ     

 

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط          

 ٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌدادارة الوقت بفاعلٌة وتحد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط



 

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ    -34

 رؾ١ًٍ األؽلاس ٚهثطٙب ثبٌٛالغ اٌؾبٌٟ  -35

 كهاٍخ األٔزو١ٔذ ٚاٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ  -36

 
  

 

 
 ٌزم١١ُ طوائك ا   

  

 ة االختبارات النظرٌ -72

 تالتقارٌر والدراسا -78

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 ق واالداء المعرفًاكتساب قابلٌات التواف -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاثلاء اٌوأٞ نقل المعلوماتمهارة -4د   



 والمعاصراٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .83

 التوجد   ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 

  7026جدي،الحضارة المصرٌة،راس الخٌمة،د.خزعل الما ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
د.سامً سعٌد األحمد،تارٌخ الخلٌج العربٌم منذ اقدم األزمنة 

  2985،البصرة ،
  2988د.سامً سعٌد األحمد،تارٌخ الشرق القدٌم،بغداد،

اصطفٌان اكصٌل،تارٌخ شمال افرٌقٌا القدٌم،ترجمة محمد التازي 
7002  

                اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد -كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

 جامعة بغداد –كلٌة اآلداب  –مجلة كلٌة اآلداب 
 .  http;/www.1mbooks,com/2013/11/120htm   ِٛالغ االٔزو١ٔذـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ة 

 http/www.syrialive.net/books.htm 

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .84

. اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ  

 األطالع ػٍٝ اؽلس اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ إٌّشٛهح ػجو اٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ  

طً ِغ األلَبَ اٌزبه٠ق١خ ٌٍغبِؼبد اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ ٌألطالع ػٍٝ اؽلس اٌجؾٛس إٌّشٛهحاٌزٛا  

 

 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .82

يخشراث انتؼهى  انساػاث األسبٕع

 انًطهٕبت
اسى انٕصذة / 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚقت انتقٛٛى طشٚقت انتؼهٛى

ٌىً  3  ٠ِٛبْ 

 شؼجخ
ربه٠ـ  اٌجالك  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ

 اٌمل٠ُاٌؼوث١خ 
 اٌمبء اٌّؾبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ 

اػزّبك اٌّمبهٔخ 

 ٚإٌّبلشخ 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

      
      
      
      
      
      



 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 ٔصف انبشَايذ األكادًٚٙ        

 

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 رايؼت بغذاد  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .151

 كهٛت انتشبٛت نهبُاث  اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .151

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .152

 إٌّٟٙ 
 خ تاسٚ

 دكتٕساِ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .153

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .154

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سُٕ٘

 الٕٚرذ ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .155

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .156

 األفوٜ 
 تطبٛقاث / يشاْذة / صٚاسة يكتباث / صضٕس َذٔاث 

 5/3/2112 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .157

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .158
 بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة.تعرٌف الطالبات 

 
 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة.

 
 تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها.

 ى.تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغر

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصة.

 
 تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ.

 

صٌة على التفاعل البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخو التدرٌس إكساب الطالبات مهارة
 .االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 

 



 
 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .159

   اال٘لاف اٌّؼوف١خ -ً 

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  ٠َٟاٌزلهِّبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ        

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ        
 .ِٓ ٘نٖ اٌقجوادهثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح  -5أ        

 اٌزله١َ٠خ.ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

  األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. – 2ب         
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر  – 7ب         
  اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.من اعداد تمكٌن الطلبة  – 3ب         

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 انششس ٔانتٕضٛش  -

 طشٚقت ػشض االصذاث انتاسٚخٛت  -

 طشٚقت انًضاضشة  -

 طشٚقت انتؼهى انزاتٙ -

 اػذاد انبضٕث انتاسٚخٛت  -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد   -

 ١خ ٚاٌم١ّ١خ .األ٘لاف اٌٛعلأ -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط        

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط        

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط        

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ ا -

 طو٠مخ ػوع االؽلاس اٌزبه٠ق١خ -

 طو٠مخ اٌّؾبضوح -

 طو٠مخ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ  -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ



 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ( س مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة عملٌة تدرٌهً و ) التطبٌق -2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌزٛض١ؼ ٚ اٌشوػ -35

 ِؼ١ٓ ربه٠قٟ ؽلس كهاٍخ -36

 رؾ١ًٍ إٌظٛص اٌزبه٠ق١خاٌوعٛع اٌٝ اٌّظبكه ٚاٌّواعغ ٚ -3     

 طوائك اٌزم١١ُ          

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -2

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .161

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

ربه٠ـ اٌؼجبٍٟ فٟ  H ASA 431 واثؼخاٌ

 ٛه اٌّزبفوحاٌؼظ
3 _______ 

     

     

     

     
     
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .161

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل -
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها . -

 
 
 



 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .162

 

 لجٛي ِوويٞ
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .163

-   

 



 

 يخطظ يٓاساث انًُٓذ

 انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛىٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث 

 يخشراث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذ 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
أْٛهٛت انًٓاساث انؼايت ٔانت

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/ يشصهت  2112

 سابؼت
انؼباسٙ تاسٚخ  

فٙ انؼصٕس 

 انًتاخشة

    __    __    __    __ اساسٙ

                   
                    

                   



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 ٔصف انًقشس

 

 

 ثغلاك عبِؼخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .153

 ربه٠ـ    اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .154

 H ASA 431اٌؼجبٍٟ فٟ اٌؼظٛه اٌّزبفوح ربه٠ـ اٍُ / هِي اٌّموه .155

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .156

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .157

  ٠ٍٕٛب ٍبػخ 96 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .158

 5/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .159

 اٌّموه أ٘لاف .161

 .دولة العربٌة االسالمٌة فً العصور العباسٌة المتاخرة بها التعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
الدولة العربٌة االسالمٌة فً عن اهم االحداث التً شهدتها تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة 

 العصور العباسٌة المتاخرة .

 د الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها.تزوٌ
 طلبة المتوسطة واالعدادٌة .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
بصفة  متاخرةالعباسً فً العصور الالتارٌخ  التارٌخ االسالمً بصفة عامة وإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس 

 خاصة.

 .عباسً فً العصور المتاخرةال تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ
 

قدرة الطالبات على البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة و التدرٌس إكساب الطالبات مهارة
 ج واستقراء االحداث التارٌخٌة .التحلٌل والتوثٌق واالستنتا

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .85

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 . ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالث٠ٗٛعٗ ػٍّٗ ِغ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ        

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ        
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ        

 اٌزله١َ٠خ.ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. – 2ب   
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر  – 7ب   
 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة  – 3ب   

 وائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ط     

 انششس ٔانتٕضٛش  -

 طشٚقت ػشض االصذاث انتاسٚخٛت  -

 طشٚقت انًضاضشة  -

 طشٚقت انتؼهى انزاتٙ -

 اػذاد انبضٕث انتاسٚخٛت  -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اعلٌة ونشاطالعمل ضمن المجموعة بف -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط        

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط        

   اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌزٛض١ؼ ٚ اٌشوػ -1

 ِؼ١ٓ ربه٠قٟ ؽلس كهاٍخ -2

  اٌوعٛع اٌٝ اٌّظبكه ٚاٌّواعغ ٚرؾ١ًٍ إٌظٛص اٌزبه٠ق١خ -3     
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  -2



 

 ج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌ .87

)وزبة  ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼوث١خ االٍال١ِخ فٟ اٌؼظو اٌؼجبٍٟ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ِٕٙغٟ(   

 تاسٚخ انشسم ٔانًهٕك ) انطبش٘( ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 تزاسب االيى )ابٍ يسكّٕٚ (

 

 

 ابن اجلوزي، ادلنتظم.

 ابن االثري، الكامل يف التاريخ.

 ، البداية والنهاية.ابن كثري

 الذىبي، تاريخ االسالم

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ِٓ اٌطٍجخ ٚاوَبثُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ ( اٌزطج١ك )ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رله٠ٌ ِغّٛػخ -1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ  -2ك

 ِٙبهح اٌزبص١و ثبالفو٠ٓ -3ك

 ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .86

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ف الطلبة باهم تعرٌ 3 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

 تارٌخ الدولة العباسٌة  
 فً العصور المتاخرة

القاء 
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة ال بوٌه ٌتعرف الطالب على : 3 1-3  

ارسالن الب السالجقة ) ٌتعرف الطالب على : 3 4-6 
 (وملكشاه

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة الحمالت الصلٌبٌة ٌتعرف الطالب على : 3 7-9 

ظهور صالح الدٌن  ٌتعرف الطالب على : 3 12- 11 
 االٌوبً

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 ختبار والتحصٌلاال انًضاضشة اصل المغول وموطنهم ٌتعرف الطالب على : 3 15- 13 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة دخول المغول الى بغداد ٌتعرف الطالب على : 3 16-26 

 27-31 
3 

 ٌتعرف الطالب على :
انهٌار الدولة العربٌة 

 العباسٌة
 االختبار والتحصٌل انًضاضشة

 االختبار والتحصٌل انًضاضشة اثر هزٌمة المغول ٌتعرف الطالب على : 3 31-32



اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 هـ.656-132حممد سهيل طقوش، تاريخ الدولة العباسية  - -

 دراسات يف العصور العباسية ادلتاخرة / د. عبد العزيز الدوري  -

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ الٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ ا

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .88
   

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّمو اٌلهاٍٟ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 يجـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــم  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 بغدادالجامعة  :    
 كلية التربية للبناتالكلية/ المعهد:      
 التاريخالقسم العلمي    :    
 7104-3-2تاريخ ملء الملف :     

 
    التوقيع   :                                                           التوقيع   :    
                 ا.م.د. عفاف بديعاسم المعاون العلمي :                             أ.د.خضر عبد الرضا الخفاجياسم رئيس القسم :    
              التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                              
 
 
 
 

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 أ.م.د.احمد ىاشم اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

 
 مصادقة السيد العميد              



 
 

 

 ٔصف انبشَايذ األكادًٚٙ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .164

  كلٌة التربٌة للبنات / اٌّووي اٌمَُ اٌؼٍّٟ  .165

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .166

 إٌّٟٙ 
 تارٌخ

 بكلورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .167

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .168

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .169

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .171

 األفوٜ 
 تطبٌقات ومشاهدة

 6/3/7029 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .171

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .172

 .تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة

 
 .تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 
 .تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها

 .رسة تدرٌس التارٌخ على مستوى الوحدات الصغرىتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لمما

 
 .إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس بصفة عامة وتدرٌس التارٌخ بصفة خاصة

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

 

ً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على التفاعل البحث والمشاركة العلمٌة فو التدرٌس إكساب الطالبات مهارة



 .االدارٌةاالجتماعً والقٌادة 

 
 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .173

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   -ُ 

 . ٙظ اٌزبه٠قِٟٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ  -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .قجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجوادهثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌ -5أ         

       .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - 1ة          
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.لبة تمكٌن الط– 3ب 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذات -

 طريقة اعداد اوراق وحبوث تارخيية -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 ادلشاركات اليومية  -

 شاطات الالصفيةالن -

 التقارير والدراسات -

 



 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

  ُ ث١ٓ اٌطٍجخاٌزؼبْٚ ٚ اٌزفب٘-4ط         

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 احملاضرة -

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 إٌشبط ا١ٌِٟٛ

 
 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -32

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -38

 ٔذاٍزقلاَ االٔزو -39

 
 طوائك اٌزم١١ُ          



 ة االختبارات النظرٌ -37

 التقارٌر والدراسات -33

 النشاط الٌومً -34

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .174

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

ربه٠ـ اٚهثب فٟ اٌؼظٛه   اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ

 ٝاٌٍٛط
 ... ٍبػبد 2

     

     

     

     

     
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .175

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل -
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 ن .االخرٌالقٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -

 
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .176

 قبول مركزي
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .177



(، مطبعة دار 0234-0511ية ، )تاريخ اوربا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسمحمد محمد صالح ،  -13
 1981، بغداد ،  الجاحظ

 0442(، منشورات قارينوس ، بنغازي ، 0393-0953ميالد المقرحي ، تاريخ اوربا الحديث ) -14

 0423نور الدين حاطوم ، تاريخ عصر النهضة االوربية ، دار الفكر الحديث ، بيروت ،  -15

 ، بيروت ،د.ت 0لحديثة ، جعبد العزيز محمد الشناوي ، اوربا في مطلع العصور ا -16

 0422عبد القادر احمد اليوسف ، العصور الوسطى االوربية ، منشورات المكتبة العربية ، بيروت ،  -17

عبد الرحمن البطريق وعبد العزيز نوار ، التاريخ االوربي الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فينا ، دار  -18
 النهضة العربية ، بيروت ، د.ت

 
 



 

 نًُٓذيخطظ يٓاساث ا

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقٛٛى

 يخشراث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايذ 

 أساسٙ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛت  األْذاف انًؼشفٛت 

 انخاصت بانبشَايذ 
َٛت األْذاف انٕرذا

 ٔانقًٛٛت 
انًٓاساث انؼايت ٔانتأْٛهٛت 

انًُقٕنت) انًٓاساث األخشٖ 

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ(

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/انًشصهت 2112

 االٔنٗ
تاسٚخ أسبا فٙ  

انؼصٕس 

 انٕسطٗ

    ---    ---    ---    --- اساسٙ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 جامعة بغداد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161

 ربه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .162

 ربه٠ـ اٚهثب  فٟ اٌؼظٛه اٌٍٛطٝ اٍُ / هِي اٌّموه .163

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .164

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .165

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 96 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .166

 6/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .167

 أ٘لاف اٌّموه .168
 

 اوربا فً عصر النهضةدول بها تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
 اوربااهم االحداث التً شهدتها دول تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن 

 

 
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
فً عصر النهضة  اورباإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً تدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 .بصفة خاصة

 
 .الحدٌث والمعاصر ٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌختنم
 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق. 

ب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطال

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .89

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

  ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ        

 . ٌزبه٠ق١خاٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس ارؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ         

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ         
   
 موه. األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّ  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب          

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

     
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضيح     -

  االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 اضرة طريقة احمل -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 اٌّشبهوخ ا١ِٛ١ٌخ

 اػلاك اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 قدرة على العمل المنظم بمواعٌدادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع ال -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط

  

 



 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -32

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -38

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -39

 طوائك اٌزم١١ُ    

 ة االختبارات النظرٌ -79

 تالتقارٌر والدراسا -30

 ٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخا -32

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د         
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 رة التاثٌر باالخرٌنمها -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د
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 ث١ٕخ اٌّموه .91

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛضٛع )ربه٠ـ  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٚهثب فٟ ػظو إٌٙضخ (
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رشو٠ٓ االٚي  

 االٍجٛع االٚي
رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ االفىبه اٌزٟ رقض  ٍبػبد 2

 فوكح ٚاهكحوً ِ
إٌٙضخ االٚهث١خ , ِفَٙٛ إٌٙضخ , 

اٍجبة ظٙٛه إٌٙضخ فٟ ا٠طب١ٌب , 

ِفىوٚا ٚفالٍفخ ػظو إٌٙضخ فٟ 
 ا٠طب١ٌب

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ
 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

اٌزبص١واد اٌقبهع١خ فٟ إٌٙضخ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ :  ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

 خ , اٌزبص١و اٌؼوثٟ االٍالِٟاالٚهث١
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

اٌزأص١و اٌج١ئطٟ , اٌزبص١وا االٚهث١خ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش
 اٌشّب١ٌخ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

أزمبي إٌٙضخ فٟ اٌلٚي االٚهث١خ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 زبئظ ػظو إٌٙضخاالفوٜ , ٔ
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 رشو٠ٓ اٌضبٟٔ
 االٍجٛع االٚي 

االٍزىشبفبد اٌغغواف١خ ْ اٍجبة ؽووخ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2
 االٍزىشبفبد اٌغغواف١خ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

ىشبفبد االٍزىشبفبد اٌجورغب١ٌخ , االٍز ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

 االٍجب١ٔخ 
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح االٍزىشبفبد االٔى١ٍي٠خ , اٌفو١َٔخ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ٔزبئظ االٍزىشبفبد اٌغغواف١خ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 ٚيوبْٔٛ اال
 االٍجٛع االٚي

ؽووخ االطالػ اٌل٠ٕٟ, اٍجبة ل١بَ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2
 ؽووخ االطالػ اٌل٠ٕٟ فٟ اٚهثب

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

االطالػ اٌل٠ٕٟ فٟ اٌّب١ٔب ٚؽووخ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

 ِبهرٓ ٌٛصو
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

االطالػ اٌل٠ٕٟ فٟ ٠ٍَٛوا ٚفؤَب  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ٌضبٌشاالٍجٛع ا
 ٚأىٍزوا

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ٔزبئظ ؽووخ االطالػ اٌل٠ٕٟ فٟ اٚهثب ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

 االٍجٛع االٚي
 اٍجب١ٔب فٟ اٌموْ اٌَبكً ػشو ػٍٝ :٠زؼوف اٌطبٌت  ٍبػبد 2

اٍجب١ٔب فٟ ػٙل شبهي اٌقبٌِ 

11516-1556) 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٍجب١ٔب فٟ ػٙل ف١ٍت اٌضبٟٔ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

ً ٚرٙغ١وُ٘ ِٓ اضطٙبك اٌّٛه٠َىٛ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 اٍجب١ٔب

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

صٛهح االهاضٟ إٌّقفضخ, ػٛاًِ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 أؾالي االِجواطٛه٠خ االٍجب١ٔخ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

أىٍزوا فٟ اٌمو١ٔٓ اٌَبكً ػشو  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ش١بط االٍجٛع اٌضبٌش

 ٚاٌَبثغ ػشو

 أىٍزوا فٟ ػٙل ا١ٌياث١ش االٌٚٝ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 ِبهٞ ٍز١ٛاهد  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ
 ؽوة االهِبكا

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٌؾوة اال١ٍ٘خ ٚاٌضٛهح االٔى١ٍي٠خ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 اماه األٍجٛع االٚي

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح كوزبرٛه٠خ ا١ٌٚفو وو١ًِٚ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اٍزؼبكح اٌٍّى١خ فٟ أىٍزوا ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش 

ظو اٌزؼبظُ اٌفؤَٟ ,  فؤَب فٟ ػ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

 اٌموْ اٌَبثغ ػشو

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

ٕ٘وٞ اٌواثغ اٚي ٍِٛن اي ثٛهثْٛ  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 ١َٔبْ األٍجٛع االٚي

 ِٚوٍَٛ ٔبٔذ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً حاٌّؾبضو اطالؽبد ٌٍٟٛ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ

٠ٌٌٛ اٌضبٌش ػشو , اٌىبهك٠ٕبي  ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٌش

 ه٠ش١ٍ١ٛا

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح ٠ٌٌٛ اٌواثغ ػشو ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌواثغ

اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ االٚهث١خ , ؽوة  ٍٝ :٠زؼوف اٌطبٌت ػ ٍبػبد 2 ا٠به األٍجٛع االٚي

اٌضالص١ٓ ػبَ فٟ اٚهثب , ػٛاًِ ل١بَ 
 ؽوة اٌضالص١ٓ ػبَ 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبضوح اكٚاهك ؽوة اٌضالص١ٓ ػبَ ٚٔزبئغٙب ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ : ٍبػبد 2 االٍجٛع اٌضبٟٔ



محمد محمد صالح ، تاريخ اوربا من عصر النهضة وحتى الثورة  -3 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
، بغداد ،  (، مطبعة دار الجاحظ0234-0511الفرنسية ، )

1981 

(، 0393-0953ميالد المقرحي ، تاريخ اوربا الحديث ) -4
 0442منشورات قارينوس ، بنغازي ، 

 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ، مكتبة التاريخ الحديث، موسوعة 

 الويكبيديا، الموسوعة البريطانية 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .92

 

ٌّؼٍِٛبد اٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌٍٛبئً اال٠ضبػ ٚاٍزقلاَ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ػٍٝ شجىخ االٔزؤذ ثّب ٠قلَ ٠ٚؾلس ا

 اٌّزٛفوح
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 ٔصف انًقشس

 

 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .169

 اٌزبه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .171

 HMhA 325تاسٚخ اسٛا/  اٍُ / هِي اٌّموه .171

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .172

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .173

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 64 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .174

 6/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .175

 أ٘لاف اٌّموه .176
 

 تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت دول شرق اسٌا.

 
 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها دول شرق اسٌا

 
وأهم االحزاب السٌاسٌة التً تشكلت فً دول شرق تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن االستعمار االجنبً والثورات الوطنٌة 

 اسٌا
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ شرق اسٌا بصفة 

 .خاصة

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخالحدٌث والمعاصر

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وص

 ؛البرنامج.



 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق. 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .93

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

 ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ 
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ

 اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ.رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.ُ فٙ -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب 

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضيح   -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 اٌزم١١ُطوائك 

 

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ اٌزؼبْٚ ٚ-4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     



 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ  -40

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -42

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -47

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 ة االختبارات النظرٌ -37

 تالتقارٌر والدراسا -33

 
 ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   
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يخشراث انتؼهى  انساػاث األسبٕع

 انًطهٕبت
طشٚقت  صذة / أٔ انًٕضٕعاسى انٕ

 انتؼهٛى
طشٚقت 

 انتقٛٛى

اسبٕع 

 ٔاصذ
تعرٌف الطلبة باهم  2

االفكار التً تخص 
 كل مفردة واردة

القاء  تارٌخ اسٌا 
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

ٍزخ   

 اٍبث١غ

12 

 ٌتعرف الطالب على :

اسرة جمهورٌة الصٌن الشعبٌة: حكم 
العزلة ، 1111-1664نشو الما

، حرب االفٌون االولى الصٌنٌة 
، حرب االفٌون الثانٌة 1331-1342
،الحركات واالنتفاضات 1356-1360

االسالمٌة، حركة البوكسرز، الحركة 
 1111االصالحٌة االمبراطورٌة،ثورة 

واعالن الجمهورٌة، الصٌن خالل 
الحربٌن العالمٌتٌن،الحرب االهلٌة 

الشعب، )الحزب 1123-1141
الحزب الشٌوعً، التوسع الٌابانً فً 

الصٌن،انتصار الشٌوعٌٌن واعالن 
(، 1141جمهورٌة الصٌن الشعبٌة

، تجربة التنمٌة 1165الثورة الثقافٌة 
 فً الصٌن

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل

فَّخ 

 اٍبث١غ
 
 
 
 
 
 
 

  علىٌتعرف الطالب  11

االمبراطورٌة الٌابانٌة: العزلة الٌابانٌة 
ه ماثٌو بٌري ونهاٌة العزلة بعث

الٌابانٌة، تجربة التحدٌث فً عهد 
المٌجً، نمو الروح العسكرٌة الٌابانٌة 

وسٌاسة التوسع، االحتالل االمرٌكً 
 .1152-1145للٌابان 

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل

اهثؼخ 

 اٍبث١غ

شبة الجزٌرة الكورٌة: التنافس  ٌتعرف الطالب على : 8
لسٌطرة على كورٌا، الصٌنً الٌابانً ل
، 1145-1110االحتالل الٌابانً 
 .1153-1150الحرب  الكورٌة 

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل

ٍزخ 

 اٍبث١غ

اسٌا الوسطى: خلفٌة جغرافٌة  ٌتعرف الطالب على : 12
وتارٌخٌة عن اسٌا الوسطى، نشأة 

وتطور االمارات ااالسالمٌة فً اسٌا 
ٌة الوسطى، التغلغل والعالقات الروس
مع امارات اسٌا الوسطى، الثورة 

ونشوء الدول  1111البلشفٌة عام 
-1120الحدٌثة فً اسٌا الوسطى 

)اوزبكسان، 1111
طاجٌكستان،تركمانستان،كازاخستان،

فرغٌزستان(، التارٌخ االقتصادي 
 واالجتماعً السٌا الوسطى.

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .95

 الوجٌز فً تارٌخ اسٌا الحدٌث والمعاصر ) كتاب منهجً ( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 

 تارٌخ اسٌا لـ)مجموعة مؤلفٌن( ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
خ اسٌا الحدٌث والمعاصر) شرق مٌالد المقرحً، تارٌ

 (اسٌا،الصٌن،الٌابان،كورٌا
 ك. م. باٌنكار، اسٌا والسٌطرة الغربٌة -
-2853فوزي دروٌش، الشرق االقصى: الصٌن والٌابان  -

2927 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
 الحكمة بٌت-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

صالصخ 

 اٍبث١غ

 1353سٌطرة الفرنسٌة لفٌتنام ال ٌتعرف الطالب على : 6
 دور )هوشً منه( فً استقالل فٌتنام

نشوء الحركة الوطنٌة فً فٌتنام 
 1154وتطورها معركة دٌان بٌان فو 

-1164الحرب الفٌتنامٌة االمرٌكٌة 
1115 

 

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل

فَّخ 

 اٍبث١غ

11 

 ٌتعرف الطالب على :

 الحكم البرٌطانً للهند

 -الهند الشرقٌةحكم شركة  -

 1353-1140البرٌطانٌة 

 -1353حكم التاج  1351ثورة -

1141 

تطور الحركة الوطنٌة فً الهند حتى 

 نهاٌة الحرب العالمٌة االولى

 حزب الرابطة االسالمٌة

 حزب المؤتمر الوطنً الهندي

 -1111الهند بٌن الحربٌن العالمٌتٌن 

1131 

 1141استقالل الهند 

المٌة الثانٌة الهند خالل الحرب الع

1131- 1145 

 تجربة التنمٌة فً الهند

 

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل
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.اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .177

 اٌزبه٠ـ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .178

 HMhA 325تاسٚخ اسٛا/  اٍُ / هِي اٌّموه .179

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .181

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .181

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 64 ٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد ا .182

 6/3/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .183

 أ٘لاف اٌّموه .184
 

 تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت دول شرق اسٌا.

 
 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها دول شرق اسٌا

 
لبات بخلفٌة علمٌة عن االستعمار االجنبً والثورات الوطنٌة وأهم االحزاب السٌاسٌة التً تشكلت فً دول شرق تزوٌد الطا

 اسٌا
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
ث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ شرق اسٌا بصفة إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌ

 .خاصة

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخالحدٌث والمعاصر

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

قصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ال

 ؛البرنامج.



 وثٌق. إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والت

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .97

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

 ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ 
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َِّٟبهٍخ  -2أ

 اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خ.٘لاف إٌّٙخ فٟ رؾم١ك أ -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .هثظ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ اٌقجواد -5أ

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ

 بهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.األ٘لاف اٌّٙ  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 2ب 

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 7ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضيح   -

 االحداث التارخييةطريقة عرض  -

 اضرة طريقة احمل -

 طريقة التعلم الذايت -

 اعداد البحوث التارخيية -

 طوائك اٌزم١١ُ

 

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ٌدادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواع -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     



 

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ  -43

 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -44

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -45

 

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 ة االختبارات النظرٌ -34

 تالتقارٌر والدراسا -35

 
 أ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌز -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -7د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   
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يخشراث انتؼهى  انساػاث األسبٕع

 انًطهٕبت
طشٚقت  اسى انٕصذة / أٔ انًٕضٕع

 انتؼهٛى
طشٚقت 

 انتقٛٛى

اسبٕع 

 ٔاصذ
تعرٌف الطلبة باهم  2

االفكار التً تخص 
 كل مفردة واردة

القاء  تارٌخ اسٌا 
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

ٍزخ   

 اٍبث١غ

12 

 ٌتعرف الطالب على :

اسرة جمهورٌة الصٌن الشعبٌة: حكم 
العزلة ، 1111-1664المانشو 
، حرب االفٌون االولى الصٌنٌة 
، حرب االفٌون الثانٌة 1331-1342
،الحركات واالنتفاضات 1356-1360

االسالمٌة، حركة البوكسرز، الحركة 
 1111االصالحٌة االمبراطورٌة،ثورة 

ن خالل واعالن الجمهورٌة، الصٌ
الحربٌن العالمٌتٌن،الحرب االهلٌة 

)الحزب الشعب، 1123-1141
الحزب الشٌوعً، التوسع الٌابانً فً 

الصٌن،انتصار الشٌوعٌٌن واعالن 
(، 1141جمهورٌة الصٌن الشعبٌة

، تجربة التنمٌة 1165الثورة الثقافٌة 
 فً الصٌن

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل

فَّخ 

 اٍبث١غ
 
 
 
 
 
 
 

  علىالطالب ٌتعرف  11

االمبراطورٌة الٌابانٌة: العزلة الٌابانٌة 
بعثه ماثٌو بٌري ونهاٌة العزلة 

الٌابانٌة، تجربة التحدٌث فً عهد 
المٌجً، نمو الروح العسكرٌة الٌابانٌة 

وسٌاسة التوسع، االحتالل االمرٌكً 
 .1152-1145للٌابان 

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل

اهثؼخ 

 اٍبث١غ

شبة الجزٌرة الكورٌة: التنافس  الب على :ٌتعرف الط 8
الصٌنً الٌابانً للسٌطرة على كورٌا، 

، 1145-1110االحتالل الٌابانً 
 .1153-1150الحرب  الكورٌة 

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل

ٍزخ 

 اٍبث١غ

اسٌا الوسطى: خلفٌة جغرافٌة  ٌتعرف الطالب على : 12
وتارٌخٌة عن اسٌا الوسطى، نشأة 

مارات ااالسالمٌة فً اسٌا وتطور اال
الوسطى، التغلغل والعالقات الروسٌة 

مع امارات اسٌا الوسطى، الثورة 
ونشوء الدول  1111البلشفٌة عام 

-1120الحدٌثة فً اسٌا الوسطى 
)اوزبكسان، 1111

طاجٌكستان،تركمانستان،كازاخستان،
فرغٌزستان(، التارٌخ االقتصادي 

 واالجتماعً السٌا الوسطى.

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .99

 الوجٌز فً تارٌخ اسٌا الحدٌث والمعاصر ) كتاب منهجً ( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 

 تارٌخ اسٌا لـ)مجموعة مؤلفٌن( ظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )ا2ٌّ
مٌالد المقرحً، تارٌخ اسٌا الحدٌث والمعاصر) شرق 

 (اسٌا،الصٌن،الٌابان،كورٌا
 ك. م. باٌنكار، اسٌا والسٌطرة الغربٌة -
-2853فوزي دروٌش، الشرق االقصى: الصٌن والٌابان  -

2927 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 غالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  () اٌّ
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

صالصخ 

 اٍبث١غ

 1353السٌطرة الفرنسٌة لفٌتنام  ٌتعرف الطالب على : 6
 دور )هوشً منه( فً استقالل فٌتنام

نشوء الحركة الوطنٌة فً فٌتنام 
 1154وتطورها معركة دٌان بٌان فو 

-1164الحرب الفٌتنامٌة االمرٌكٌة 
1115 

 

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل

فَّخ 

 اٍبث١غ

11 

 ٌتعرف الطالب على :

 الحكم البرٌطانً للهند

 -حكم شركة الهند الشرقٌة -

 1353-1140البرٌطانٌة 

 -1353حكم التاج  1351ثورة -

1141 

تطور الحركة الوطنٌة فً الهند حتى 

 نهاٌة الحرب العالمٌة االولى

 حزب الرابطة االسالمٌة

 حزب المؤتمر الوطنً الهندي

 -1111مٌتٌن الهند بٌن الحربٌن العال

1131 

 1141استقالل الهند 

الهند خالل الحرب العالمٌة الثانٌة 

1131- 1145 

 تجربة التنمٌة فً الهند

 

 انًضاضشة
االختبار 

 والتحصٌل
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .111

.اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


